
(ចំព ោះអ្នកស្វែងរកការងារ) （クメール語）

※

សេចក្ត ីណែនាំេម្រាប់អ្នក្ានលក្ខែៈេម្បត្តិទទួលម្រាក់្ឧបត្ថម្ភ

ម្របដាប់េរសេរ

ទម្រម្ង់ក្ាំែត់្ស្ថថ ប័នហិរញ្ញ វត្ថ ុណែលចង់ទូទាត់្,  ឬសេៀវសៅធនគារេនស ាំម្រាក់្ (ស ម្ ោះរបេ់េមី្ជន)

របូថត្       េនល ឹក្ (ផ្ទៃមុ្ខែងខល នួណទនក្សលើម្របណហល ឈរ3cm x សែក្2.5cm)

មួ្យណាក្ន ុងចាំសណាម្ ប័ែណ សបើក្បរ, អ្ត្តេញ្ញ ែប័ែណ ណែលសចញសដាយរែឋាលស្ថធារែៈ, វញិ្ញញ បនបម្រត្ជាំនញ(ានរបូថត្)

(ក្ន ុងក្រែីជានវកិ្ គឺសេៀវសៅនវកិ្)

លិខិត្បញ្ញា ក់្ស្ថន ក់្សៅ (សេចក្ត ីចម្លងេាំបុម្រត្ស្ថន ក់្សៅ, សេចក្ត ីបញ្ញា ក់្ម្រា)

ប័ែណ អ្នក្ានធានរ៉ា ប់រងផ្នធានរ៉ា ប់រងេុខភាពជាតិ្, ឬប័ែណ ធានរ៉ា ប់រងេុខភាព

សទសងសទៀត្ (　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

※ ដាច់ខាតវូមយកមកជាមួយនូវរបវ់ខាងពរកាមពនោះ កន ុងថ្ងៃទទួលស្គា ល់។

ប័ណ្ណ អ្នកមានលកខណ្ៈវមបតត ិទទួលរាក់ធានារ៉ា ប់រងការងារ/លិខិតរបកាវទទួលស្គា ល់ាត់បង់ការងារ/ពសេងពទៀត (　　　　　)

※

※ របវិនពបើមានចំនុចមិនចាវ់អំ្ពីខល ឹមស្គរ វូមស្គកវួរមកអ្នកទទួលបនទ ុកពដាយកត ីរកីរយ។

※ ពដាយស្គរចំណ្ត់រងយនតមានកំណ្ត់ ពបើអាចវូមពរបើរាវ់មពយោាយពយែ ើដំពណ្ើរស្គធារណ្ៈ។

េូម្យក្ម្ក្ជាមួ្យនូវរបេ់ណែលានគូេេញ្ញញ 〇 សៅកិ្ចចម្របជុាំពនយល់ធានរ៉ា ប់រងការងារ

1

គ.េ　ឆ្ន ាំ　　　  ណខ　　  ផ្ថៃទី
ផ្ថៃណខឆ្ន ាំេសម្រម្ចលក្ខែៈេម្បត្តិ

ទទួលម្រាក់្ឧបត្ថម្ភ

ផ្ថៃទទួលស្ថា ល់

(ទម្រម្ង់－ផ្ថៃ)

ណខ          ផ្ថៃទី          (ផ្ថៃ          )  សា៉ោ ង          នទី

ស ម្ ោះ

សលខឧបត្ថម្ភ ទម្រម្ង់

ផ្ថៃ

ផ្ថៃសា៉ោ ងផ្នកិ្ចចម្របជុាំពនយល់

ធានរ៉ា ប់រងការងារ

2

3

ផ្ថៃទទួលស្ថា ល់ការ

ាត់្បង់ការងារសលើក្ែាំបូង
ស្ខ　　   ថ្ងៃទី       (ថ្ងៃ　　      ) ពមា៉ោ ង　　  　  នាទី ～ពមា៉ោ ង                 នាទី

ពពលបំពពញស្បបបទទទួលរាក់ធានារ៉ា ប់រងការងារ, មិនថាមានឬគ្មា នការសតល់រាក់ឧបតថមភពគ្មលពទ, រយៈពពលានចូលធានារ៉ា ប់រងការងារ មុនថ្ងៃ
ានបំពពញស្បបបទ មិនមានរប់បញ្ច លូកន ុងការគណ្នាលកខណ្ឌ សតល់ធានារ៉ា ប់រងការងារពពលពរកាយពនាោះព ើយ ដូចពនោះវូមរបងុរបយ័តន។

4

6

8

7

5 មួ្យណាក្ន ុងចាំសណាម្ អ្ត្តេញ្ញញ ែប័ែណ , កាត្ជូនែាំែឹង, េាំបុម្រត្ស្ថន ក់្សៅណែលានេរសេរអ្ត្តសលខបុគាល (※)

(＊) េម្រាប់ណបបបទទទួលម្រាក់្ឧបត្ថម្ភ ចាំាច់ានឯក្ស្ថរបញ្ញា ក់្អ្ត្តសលខបុគាល (អ្ត្តេញ្ញញ ែប័ែណ ជាសែើម្)។

LL020801保00

នៅនលើនេហទំព័រក្រសួងការងារនិងសុខុមាលភាព មានសរនសរQ&Aននធានារ៉ា ប់រងការងារ ដូចននេះសូមអន ច្ ើញ
នមើល។
【ននេះជាURL】https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139508.html

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139508.html
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ការប្រឹក្សាពិគប្រោះអំពីការងារ 

ការផ្តល់ព័ត៌មានគប្រើសគរ ើសរុគ្គលិក្ស 

ការណែនគំៅប្ក្សមុហ ុនណែលចង់បាន 

រំនួយណសែ ងរក្សការងារ 

គសវាក្សមមគផ្េងគ ៀត 

  
ហេឡូហ ើកកំពុងផ្តល់ហេវាកម្មហផ្េងៗ ជាចំបងគឺការណែនំការងារ ហែើម្បីហោយហោកអ្នកោចចូលហ វ្ ើការងារហេេ រភាពណែលប្រាថ្នន ចង់ាន

ហោយានឆាប់រេ័េេូម្បីណែ1ថ្ងៃ។ 

ហោយសារហេឡូហ ើកជាសាេ ប័នរែឋហប្រកាម្ការប្រគប់ប្រគងរបេ់ប្រកេួងការងារនិងេុខុមាលភាព ែូចហនេះប្រគប់ហេវាកម្មគឺហប្របើប្រាេ់ហោយម្ិន

គិែថ្ងៃ។ ហយើងនឹងហ វ្ ើការណែនំអ្ំពីហេវាកម្មេំខាន់ៗែូចខាងហប្រកាម្ហនេះ ែូចហនេះេូម្ហប្របើប្រាេ់កុំបីខាន។ 

េូម្បញ្ជា ក់ថ្ន ហពលហោកអ្នកម្កហប្របើប្រាេ់ហេឡូហ ើក េូម្យកម្កជាមួ្យនូ  “រ័ែណ អនក្សមានលក្សខែៈសមបតត ិ  ួលការផ្តល់ធានរ៉ា រ់រង

ការងារ”។ 

 

   

កណនៃងទទួលប្របឹកាពិហប្ររេះការងារថ្នហេឡូហ ើក ហ ៃ្ ើយែបចំហ េះការប្របឹកាពិហប្ររេះហផ្េងៗទាក់ទងនឹងការងារ។ ែូចជា“ការហប្ររើេហរ ើេ

បុគគលិកណែលចង់ោក់ កយ រកម្ិនហ ើញ”, “មានការហប្ររើេហរ ើេបុគគលិកណែលចាប់ោរម្មែ៍ណែរ ណែប្រែូ ហ វ្ ើណបបហម្៉េច…”។ល។, អ្វ ីក៏ានណែរ។ 

េូម្អ្ហ ា្ ើញម្កកណនៃងទទួលហោយកត ីរ ើករាយ។ 

រមួ្ទាងំពនយល់ពីសាេ នភាពហប្ររើេហរ ើេបុគគលិកបចច ុបបនន  និងផ្តល់ែំបូនម នហែើម្បីចូលហ វ្ ើការហឡើង ញិហោយានឆាប់ហទាេះ1ថ្ងៃក៏ហោយ។ 

  

  

មានការហប្ររើេហរ ើេបុគគលិកងមីៗរាល់ថ្ងៃពីប្រកមុ្េ ុនហផ្េងៗ ម្កកាន់ហេឡូហ ើក។ 

ព័ែ៌មានហប្ររើេហរ ើេបុគគលិក ោចហម្ើលានហោយងាយហោយហប្របើប្រាេ់កុំពយូ ទ័រ។ 

ហលើេពីហនេះ ហៅហេឡូហ ើកមានផ្តល់រូនព័ែ៌មានហប្ររើេហរ ើេបុគគលិកណែលមានហៅកន ុងហេឡូហ ើកហផ្េងហទៀែ ែូចហនេះហោកអ្នកោចទទួល

ានព័ែ៌មានហប្ររើេហរ ើេបុគគលិកកាន់ណែទូលំទូោយ។ 

 

  
  
ប្របេិនហបើមានការហប្ររើេហរ ើេបុគគលិកណែលចង់ោក់ កយ េូម្អ្ហ ា្ ើញម្កកណនៃងប្របឹកាពិហប្ររេះការងារ។ 

ហប្រកាយពីពនយល់និងផ្តល់ែំបូនម នអំ្ពីការហប្ររើេហរ ើេបុគគលិក និងទទួលេំែួររចួ, ហយើងថ្លហរៀបចំថ្ងៃហមា៉េ ងេមាា េន៍ជាហែើម្និងអ្នកទទួល

បនទ ុកប្រកមុ្េ ុន, ហេើយប្របគល់រូនលិខិែណែនំ។ 

ម្យ៉េងប្របេិនហបើលកខែឌ និមួ្យៗថ្នការហប្ររើេហរ ើេបុគគលិក ម្ិនប្រែូ នឹងការចង់ានែិចហប្រចើន, ហយើងក៏ថ្លលកជាមួ្យប្រកមុ្េ ុន។ 

  

  

ហែើម្បីរួយែល់ការណេវងរកការងាររបេ់អ្នកទាងំអ្េ់រន  ហេឡូហ ើកមានហរៀបចំេិកាខ សាោតាម្ប្របហេទនិមួ្យៗ ែូចជា ិ្ ីសាស្តេតោចរក

ហ ើញការងារេម្ប្រេបនិងខល នួឯង, ែំបូនម នអំ្ពីរហបៀបចូលេមាា េន៍ជាហែើម្។ ចំហ េះកាល ភិាគថ្នេិកាខ សាោតាម្ប្របហេទនិមួ្យៗជាហែើម្ 

េូម្សាកេួរម្កតាម្ហេឡូហ ើក។ 

  

   

ហប្រៅពីហនេះ មានផ្តល់ហេវាកម្មហផ្េងៗហៅតាម្ហេឡូហ ើកនិមួ្យៗ។ 

ចំហ េះមុ្ខ/ខៃ ឹម្សារថ្នហេវាកកម្ម េូម្សាកេួរម្កហេឡូនិមួ្យៗ។ 

 

 

 

 

សូមគប្រើប្បាស់គសវាក្សមមររស់គហឡូគ ើក្ស 
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លំហូរណរររ   ួលការឧរតថមភ  

ដាក្ស់ពាក្សយណសែ ងរក្សការងារនិងសគប្មច

លក្សខែៈសមបតតិ  ួលការឧរតថមភ 

ប្ររុំពនយល់ធានរ៉ា រ់រងការងារ 

ចរ់រយៈគពលរង់ច ំ

ក្សប្មិតឧរតថមភ 

  ួលស្គគ ល់ការបាត់រង់ការងារ 

 ូទាត់ប្បាក្ស់ឧរតថមភគរល 

ជាគរលថ្ងៃ  ួលស្គគ ល់
ររស់គោក្សអនក្សប្ត ូ
បានក្សំែត់ក្សន ុងគរៀង
រល4់សបាត ហ ៍

ចូលគ ែ្ ើការ 

ចរ់ការឧរតថមភ 

េមី្រនណែលបំហពញណបបបទទទួលការឧបែេម្ា េូម្យកឯកសារចាាំច់ម្កហេឡូហ ើ

ក។ ហេឡូហ ើកនឹងពិនិែយ/េហប្រម្ចលកខែៈេម្បែត ិទទួលការឧបែេម្ាតាម្រយៈឯកសារ

ណែលានោក់។ 

ប្របគល់រូនឯកសារចាំាចែូ់ចជាប័ែណ អ្នកមានលកខែៈេម្បែត ិទទួលការឧបែេម្ា។ 

ហេើយពនយល់អ្ំពីែំហែើការណបបបទទទួលប្រាក់ឧបែេម្ាថ្នធានរា៉ា ប់រងការងារ និងេកម្មភាព

ណេវងរកការងារ។ 

※កិចចប្របរុំពនយល់ធានរា៉ា ប់រងការងារ ោចមានហប្រកាយបនា ប់ពីចប់រយៈហពលរង់ចាំ។ 

ចាប់ពថី្ងៃានទទួលហេចកត ីេហប្រម្ចលកខែៈេម្បែត ិទទួលការឧបែេម្ា រេូែែល់7ថ្ងៃកនៃងផ្ុែ

ហោយគិែប ច្ លូសាេ នភាពាែ់បង់ការងារ ហៅថ្ន”រយៈហពលរង់ចាំ”។ រយៈហពលហនេះម្ិនចូលការផ្ត

ល់ធានរា៉ា ប់រងការងារហទ។  

ចំហ េះអ្នកោឈប់ការងារហោយហេែុផ្លផ្ទា ល់ខល នួជាហែើម្ ប្រាក់ឧបែេម្ាហរលចាប់ពី

ហប្រកាយថ្ងៃចប់រង់ចាំនិងកន ុងកំឡុង3ណខ ម្ិនប្រែូ ានផ្តល់ហោយហទ។ ហនេះហៅថ្ន”កប្រម្ិែ

ឧបែេម្ា”។ 

េូម្ោក់លិខិែប្របកាេទទួលសាគ ល់ការាែ់បង់ការងារតាម្ថ្ងៃទទួលសាគ ល់(ជាហរល4េាត េ៍1

ហលើក)។ ហយើងពិនិែយការមានរម នការងារ, លទធផ្លេកម្មភាពណេវងរកការងារជាហែើម្ រចួទទួល

សាគ ល់ការាែ់បង់ការងារ។ 

ប្រាក់ឧបែេម្ាហរលេប្រមាប់ចំណែកចំនួនថ្ងៃណែលានទទួលការទទួលសាគ ល់ការាែ់បង់ការងារ 

នឹងប្រែូ ហ រចូលគែនីេនេរំបេ់ហោកអ្នក។ (រយៈហពលរេូែែល់ការហ រចូល ខុេរន តាម្សាេ ប័ន

េិរ ញ្  ែថ ុ, ោចែល់ប្របណេល1េាត េ៍ ែូចហនេះេូម្អ្្យប្រេ័យ) 

សូមគប្រើប្បាសក់ារប្រឹក្សាពិគប្រោះការងារ 
ោចហម្ើលការហប្ររើេហរ ើេបុគគលិក, ប្របឹកាពិហប្ររេះការងារជាហែើម្ ហប្រៅពីថ្ងៃទទួលសាគ ល់ផ្ងណែរ។ 

េូម្ហោយានចូលហ វ្ ើការងារហឡើង ញិហោយានឆាប់ហទាេះជា1ថ្ងៃ តាម្រយៈេកម្មភាពណេវងរក

ការងារហពញហលញ។ 

បាត់រង់ការងារ 

គោក្សអនក្សក្ស៏អាចគប្រើប្បាសក់ារប្រកឹ្សាពិគប្រោះការងារ គប្កាយចរក់ារ
ឧរតថមភផ្ងណែរ។ 

សូមអគ ជ្ ើញមក្សគហឡូគ ើក្សគដាយក្សត ី រ ើក្សរយ។ 

ជាប្រាក់ឧបែេម្ាចំហ េះការចូលហ វ្ ើការហឡើង ញិ, ហោកអ្នកោចហេន ើរេំុែូចជា

ប្រាក់ឧបែេម្ាការចូលហ វ្ ើការហឡើង ញិ/ប្រាក់ឧបែេម្ាហងរហលើកកម្ពេ់ការងារ/

ប្រាក់ឧបែេម្ាការងារ/ប្រាក់ឧបែេម្ាការហរៀបចំការងារហពញហមា៉េ ង/ប្រាក់ឧបែេម្ា

ការចូលហ វ្ ើការហឡើង ញិថ្នអ្នកោយុហប្រចើន។ 
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1. មិ្នោចចូលហ វ្ ើការភាៃ ម្ានហោយសាររំងឺឬរបួេ(រមួ្ទាងំករែីកំពុងទទួលការផ្តល់ប្រាក់ឧបែេម្ាឈប់េប្រមាក[េំែង]កន ុង

ធានរា៉ា ប់រងហប្ររេះថ្នន ក់ការងារ និងរបួេរំងឺកន ុងធានរា៉ា ប់រងេុខភាពជាហែើម្) 

2. ម្ិនោចហ វ្ ើការភាៃ ម្ហោយសារពហ េះ, មាែុភាព, ហម្ើលណងកូនជាហែើម្ 

3. ម្ិនោចហ វ្ ើការភាៃ ម្ហោយសារហម្ើលណងប្រគួសារសាច់ញាែិ 
4. ាែ់បង់ការងារហោយសារែល់ោយុជាហែើម្ ហេើយេប្រមាកមួ្យរយៈ 
5. ហរៀបការរចួហ វ្ ើណែការងារផ្ាេះ និងម្ិនមានបំែងចូលហ វ្ ើការ 
6. ហ វ្ ើការងារប្រគួសារែូចជា រួយការងារផ្ាេះនិងកេិកម្ម, លក់ែូរជាហែើម្ ហេើយមិ្នោចហ វ្ ើការាន 

7. ហ វ្ ើរបរផ្ទា ល់ខល នួ(រមួ្ទាងំការហរៀបចំ) ※មិ្នថ្នមានរម នចំែូល។ 
8. កំពុងបំហពញែួនទីជាម្ស្តនត ីថ្នប្រកមុ្េ ុនជាហែើម្(ករែីម្ិនមានេកម្មភាពឬប្រាក់ឈន លួ េូម្េួរបញ្ជា ក់ហៅហេឡូហ ើក) 
9. កំពុងបំហពញការងារ(រមួ្ទាងំការហម្ើលហរៀន, រយៈហពលសាកេបង, រយៈហពលបែុ្េះបណ្តត ល, ម្ិនថ្នមានរម នចំែូល) 

※ករែីហមា៉េ ងហ វ្ ើការកន ុង1េាត េ៍ហប្រកាម្20ហមា៉េ ង, ចាំាច់រាយការែ៍ពីថ្ងៃានហ វ្ ើការនិងទឹកប្រាក់ចំែូល, ក៏ប៉េុណនតចំហ េះថ្ងៃ

ាែ់បង់ការងារហផ្េង មានករែីោចទទួលការផ្តល់ប្រាក់ឧបែេម្ាហរល។ 

10. ហផ្ទត ែហលើការេិកា(ហៅសាោហពលថ្ងៃ, ម្ិនោចចូលហ វ្ ើការភាៃ ម្) 
11. ការងារបនា ប់ានកំែែរ់ចួ(រមួ្ទាងំការហប្ររងទទួលយកហ វ្ ើការ/ការេហប្រម្ចពីប្រកមុ្េ ុន) 
※ប្របេិនហបើមិ្នោចចូលហ វ្ ើការភាៃ ម្ ហោយសារហេែុផ្លថ្ន1. 2. 3. 4., មានករែីោចពនយរយៈហពលទទួលការឧបែេម្ាាន។ (ហម្ើល

ទំព័រ17) 

 

ការធានរា៉ា ប់រងការងារ មានផ្តល់”ប្បាក្ស់ឧរតថមភអនក្សណសែ ងរក្សការងារ” ហែើម្បីហោយេម្ីរនោចចូលហ វ្ ើការហឡើង ញិានឆាប់ហទាេះជា1ថ្ងៃ 

ហោយមិ្នារម្មែ៍ពីរី ភាពហពលកំពុងាែ់ាែ់ការងារ ហេើយហផ្ទត ែហលើការណេវងរកការងារ។ 

ប្រាក់ឧបែេម្ាអ្នកណេវងរកការងារហនេះ មិនណមនបានន័យថាគអាយណតឈរ់ពីការងារ ដាច់ខាតអាច  ួលបានការឧរតថមភគ ។ 

ហែើម្បីទទួលានប្រាក់ឧបែេម្ាអ្នកណេវងរកការងារ ប្រែូ ណែជាអនក្សសថ ិតក្សន ុងស្គថ នភាពបាត់រង់ការងារប៉េុហណ្តណ េះ។ 

  

សាេ នភាពាែប់ង់ការងារ េំហៅែល់ករែីណែលានបំហពញប្រគប់លកខែឌខាងហប្រកាម្។ 
 

○ មានឆនទៈចង់ចូលគ ែ្ ើការគពញគលញ។ 

○ មានសមតថភាពអាចគ ែ្ ើការគពលណាក្ស៏បាន (ស្គថ ពភាពសុខភាព/ររដិាា នជាគែើម)។ 

○ ខិតខំណសែ ងរក្សការងារណែរណតមិនបានចូលគ ែ្ ើការគៅការងារគពលរចច ុរបនន។ 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ការធានរា៉ា ប់ការងារែូចនឹងប្រាក់េនេែំម្កល់ណែរ, ហោយណែមានបនទ ុកបង់ប្រាក់ធានរា៉ា ប់រង, គឺមិ្នណម្នជាប្របព័នធណែលថ្នប្រែូ ណែោច

ទទួលការផ្តល់ហោយហទ។ 

ការធានរា៉ា ប់រងការងារ ជាប្របព័នធរួយរួយរន ហៅ ញិហៅម្កណែលប្រគប់ប្រគងហោយរែឋ តាម្រយៈប្រាក់ធានរា៉ា ប់រងនិងពនធ ពីអ្នកហ វ្ ើការែ៍ថ្ទ

ហទៀែនិងមាច េ់ប្រកមុ្េ ុនេេប្ររេ។ 

ែូចហនេះហេើយ ប្របេិនហបើមិ្នមានប្រែូ នឹងលកខែឌ ណែលកំែែ់ហោយចាប់ ម្ិនោចទទួលការឧបែេម្ាានហឡើយ។ 

1 អនក្សណាអាច  ួលការផ្តល់ធានរ៉ា រ់រងការងារ? 

2 អែ ីជាស្គថ នភាពបាត់រង់ការងារ? 

មាមានរនទ ុនរនទ ុក្សរង់ប្បាក្សធ់ានរ៉ា រ់រងក្សរង់ប្បាក្សធ់ានរ៉ា រ់រង,,  គហើយគតើមានក្សរែមីិគហើយគតើមានក្សរែមីិនអាច  ួលការផ្តល់ប្បាក្ស់ឧរតថមភអនក្សណសែ ងរក្សការងារគ នអាច  ួលការផ្តល់ប្បាក្ស់ឧរតថមភអនក្សណសែ ងរក្សការងារគ ?? 

អនក្សណែលមានប្ត ូស្គថ នភាពមួយណាខាងគប្កាម, ជាគរលមិនអាច  ួលប្បាក់្សឧរតថមភអនក្សណសែ ងរក្សការងារគឡើយ។ 
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ហែើម្បីោចទទួលានប្រាក់ឧបែេម្ាអ្នកណេវងរកការងារ ជាហរលប្រែូ មានរយៈហពល1ឆាន ំចាប់ពីថ្ងៃបនា ប់ថ្ងៃាែ់បង់ការងារ។ រយៈហពលហនេះ

ហៅថ្ន”រយៈហពលទទួលការឧបែេម្ា”។ 

ហប្រកាយោឈប់ការងារ, កន ុងកំឡុងហពលមិ្នោចហ វ្ ើការភាៃ ម្ានហោយហេែុផ្លរំងឺ, ពហ េះជាហែើម្, ប្របេិនេួេរយៈហពលទទួលការ

ឧបែេម្ា នឹងម្ិនោចហប្របើប្រាេ់ប្របព័នធធានរា៉ា ប់រងណែលមានហនេះហឡើយ។ 

ប្រែង់ហនេះ ប្របេិនហបើានបំហពញេតង់ោរហងរមួ្យ, េម្ីរនោចពនយរយៈហពលហងរនូ រយៈហពលណែលទទួលការឧបែេម្ាហនេះ ហេើយហប្រកាយម្ក

ហពលហ វ្ ើការងារាន ញិ នឹងមានប្របព័នធហោយបំហពញណបបបទថ្នការទទួលប្រាក់ធានរា៉ា ប់រងការងារ (លំអ្ិែហម្ើលទំព័រ17)។ 

  
ករែីណលងជា”សាេ នភាពាែ់បង់ការងារ”ណែលានពនយល់ទំព័រម្ុន តាម្រយៈការហៅសាោហពលថ្ងៃ, នឹងម្ិនោចទទួលប្រាក់ឧបែេម្ាអ្នក

ណេវងរកការងារហទ។ 

ហេើយចំហ េះេិេេនិេេិែថ្នសាោណែលមានណចងកន ុងមាប្រតា1ថ្នចាប់អ្ប់រំសាោ, សាោរំនញបហចចកហទេណែលមានណចងកន ុងមាប្រតា124

ថ្នចាប់ែណែល ឬសាោប្របហេទនិមួ្យៗណែលមានណចងកន ុងប្របការ1មាប្រតា134ថ្នចាប់ែណែល។ល។ (ហលើកណលងប្របព័នធេិកាពីចមាៃ យ/ប្របព័នធ

េិកាយប់/ប្របព័នធេិកាតាម្ហមា៉េ ងកំែែ់។ ខាងហប្រកាម្ហៅថ្ន”េិេេនិេេិែហពលថ្ងៃ”) នងិអ្នកណែលមានលកខែៈប្របហាក់ប្របណេលនឹងេិេេ

និេេិែហពលថ្ងៃ, ជាហរល ម្ិនចូលជាពលករតាម្ចាប់ធានរា៉ា ប់រងការងារហទ ែូចហនេះមិ្នោចទទួលការផ្តល់ប្រាក់ឧបែេម្ាអ្នកណេវងរក

ការងារានហឡើយ។ 

 

តាម្ន័យចាប់ធានរា៉ា ប់រងការងារ ការ“ហ វ្ ើការ”ម្ិនេំហៅប្រែឹម្ណែបុគគលិកហពញហមា៉េ ងហទ, គឺរមួ្ទាងំការងារហប្រៅហមា៉េ ង, ការងារផ្ទែថ្នម្ឬ

ការបែុ្េះបណ្តត លកាងារផ្ងណែរ។ 

ហេើយចំហ េះករែីបំហពញែួនទីជាម្ស្តនត ីថ្នប្រកមុ្េ ុនពិែប្រាកែហេើយ, ហរៀបចំរបរផ្ទា ល់ខល នួនិងែំហែើការោរី កម្មផ្ទា ល់ខល នួ, ហ វ្ ើការងារ

ោរី កម្មប្រគួសារ, ប្រពម្ទាងំការផ្តល់ពលកម្មតាម្របូភាពកចិចេនយ/ហផ្ារេិទធិ, ហ វ្ ើការងារហៅផ្ាេះ, េកម្មភាពេម ័ប្រគចិែតផ្ងណែរ ោចជាករែី”ហ វ្ ើ

ការ”។ លំអ្ិែេូម្ោន”12 រហបៀបេរហេររលិខិែប្របកាេទទួលសាគ លក់ារាែ់បង់ការងារ”។ 

មានចិតតចង់គ ែ្ ើការ ណតឥឡូ មិនអាចគ ែ្ ើការបានគដាយស្គររំងឺជាគែើមមានចិតតចង់គ ែ្ ើការ ណតឥឡូ មិនអាចគ ែ្ ើការបានគដាយស្គររំងឺជាគែើម,,  គតើប្ត ូគ ែ្ ើែូចគមតចគតើប្ត ូគ ែ្ ើែូចគមតច?? 

ក្សរែីោឈរ់ការងារ គហើយគៅស្គោគពលថ្ងៃគែើមបីយក្សរំនញ, គតើមិនអាចបានធានរ៉ា រ់រងគ ? 

ស្គថ នភាពណររណាណែលចត់ថាបាន”គ ែ្ ើការ”? 
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【មូលគហតុបាត់រង់ការងារ៖ ក្សរែី11, 12, 21, 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33】 

 

 

 

 

【មូលគហតុបាត់រង់ការងារ៖ ក្សរែី40, 50】 (ក្សរែីមានក្សប្មិតឧរតថមភ) 

 

 

 

 

3 3 រគរៀរគមើលរែ័ណ អនក្សមានលក្សខែៈសមបតតិ  ួលរគរៀរគមើលរែ័ណ អនក្សមានលក្សខែៈសមបតតិ  ួលការផ្តល់ការផ្តល់ធានរ៉ា រ់រងការងារធានរ៉ា រ់រងការងារ 

◎ណផ្នកខាងមុ្ខ 

◎ណផ្នកខាងខនង 

1 2 

3 

11

9 

6 

12 

14 

16 17 18 

19 20 

 

 

0530 20-012345-6 Koyo Taro 

ចប់រង់ចា ំ          ថ្ងៃចប់រង់ចាំ  020508 

 020509-0529 21 ប្រាក់ឧបែេម្ាហរល \○○○,○○○ 69 

ថ្ងៃទទួលសាគ ល់ហលើកហប្រកាយ ណខ06ថ្ងៃ27 

「020509-0529」「21」ជាកំឡុងហពលទទួលសាគ ល់(ថ្ងៃ9ណខឧេភា~ថ្ងៃ29ណខឧេភាឆាន ំ2020) 

និងចំនួនថ្ងៃឧបែេម្ាណែលានទទួលសាគ ល់(21ថ្ងៃ)។ 
ចំនួនថ្ងៃឧបែេម្ាណែលហៅេល់។ 

 

 

0530 20-012345-6 

កំឡុងហពលកប្រម្ិែឧបែេម្ា 020509-020808  មូ្លហេែុាែ់បង់ការងារ 40 

Koyo Taro ថ្ងៃទទួលសាគ ល់ហលើកហប្រកាយ ណខ08ថ្ងៃ22 

「 020509-020808」ប្រែូ ានបងាា ញមានកប្រមិ្ែឧបែេម្ា, ហេើយកំឡុងហពលហនេះ(ថ្ងៃ9ណខឧេភា~ថ្ងៃ8ណខេីហាឆាន ំ2020) មិ្នប្រែូ 

ានផ្តល់ប្រាក់ឧបែេម្ាហរលហទ។ 

15 

21 

23 

5 

ចប់រង់ចា ំ          ថ្ងៃចប់រង់ចាំ  020508 
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ដាច់ខាតសូមពិនិតយគមើលថាខល ឹមស្គរមានខុសឬគ ។ ក្សន ុងក្សរែីមានកំ្សហុស សូមប្បារ់មក្សអនក្ស  ួលរនទ ុក្ស។   

 

 

 

 

 

 

 

1 ហលខហរៀងឧបែេម្ា  
ជាហលខហរៀងទទួលប្រាក់ឧបែេម្ា។ ជាហលខហពលសាកេួរម្កហេឡូហ ើកជាហែើម្ (ហេឡូហ ើកឬនយកោឋ នែឹករ ជ្ នូតាម្ែំបន់/

ការយិាល័យកិចចការេម្ុប្រទ) និងហលខបំហពញកន ុងលិខិែប្របកាេទទួលសាគ ល់ការាែ់បង់ការងារ។ 

2 ហ ម្ េះ  
រហបៀបោនហ ម្ េះមានខុេណែរឬហទ? (ប្របេិនហបើខុេនឹងរហបៀបោនណែលមានចុេះប ច្ ីកន ុងសាេ ប័នេិរ ញ្  ែថ ុ នឹងម្ិនោចហ រចូលហទ 

េូម្ប្របងុប្របយ័ែន) 

3 ហលខហរៀងអ្នកមានធានរា៉ា ប់រង ចំហ េះធានរា៉ា ប់រងការងារ ហលខហរៀងហនេះនឹងប្រែូ ានហប្របើកន ុងកណនៃងការងារបនា ប់ផ្ងណែរ។ 

5 ោយុហពលាែ់បង់ការងារ  ោយុហពញរបេ់ហោកអ្នកហពលាែ់បង់ការងារ។ 

6 ថ្ងៃណខឆាន ំកំហែើែ េនៃ ឹកទី1, ”3”គឺ”Showa”, “4”គឺ”Heisei”។ ខាងសាត ំថ្ន“―”គឺថ្ងៃណខឆាន ំ។ 

9   ិ្ ីទូទាែ់  ហ ម្ េះសាេ ប័នេិរ ញ្  ែថ ុ, ហ ម្ េះសាខា, ហលខគែនីណែលានកំែែ់។ 

11 ថ្ងៃណខឆាន ំាែ់បង់ការងារ  ថ្ងៃណែលហោកអ្នកានាែ់បង់ការងារ 

12 មូ្លហេែុាែ់បង់ការងារ 

ហេែុផ្លាែ់បង់ការងារតាងហោយហលខ។ 

11, 12: ប្ឈប់ការងារ (ហលើកណលង50) 

21: ឈប់យកហ វ្ ើការ (ទទួលយកហ វ្ ើការចាប់ពី3ឆាន ំហឡើងហោយមាច េ់េេប្ររេណែមួ្យ) 

22: ឈប់យកហ វ្ ើការ (ទទួលយកហ វ្ ើការហប្រកាម្3ឆាន ំហោយមាច េ់េេប្ររេណែមួ្យ/មានបញ្ជា ក់ថ្ននឹងបនតកិចចេនយ) 

23: ចប់រយៈហពល (ហ វ្ ើការហប្រកាម្3ឆាន ំហោយមាច េ់េេប្ររេណែមួ្យ/មានបញ្ជា ក់ថ្នោចបនតកិចចេនយ) 

24: ចប់រយៈហពល (ហប្រៅពី21~23)  

25: ែល់ោយុ (ហលើកណលងន កិ)/ប្រូហៅប្រកមុ្េ ុនេម្ព ័នធ  

31, 32: ោឈប់ការងារហោយហេែុផ្លផ្ទា ល់ខល នួេម្ប្រេប (េំ ្ពីមាច េ់េេប្ររេជាហែើម្) 

33: ោឈប់ការងារហោយហេែុផ្លផ្ទា ល់ខល នួណែលេម្ប្រេប (ហប្រៅព3ី1, 32) 

40, 45: ោឈប់ការងារហោយហេែុផ្លផ្ទា ល់ខល នួណែលម្ិនេម្ប្រេប 

50, 55: ប្ឈប់ការងារហោយមូ្លហេែុ ៃ្ន់ ៃ្ រោក់បហនា េខល នួឯង 

14 
ទឹកប្រាក់ឈន លួប្របចាំថ្ងៃហពល

ាែ់បង់ការងារ 

ជាហរល, គឺជាទឹកប្រាក់ណែលណចក េរុបប្រាក់ឈន លួណែលានទូទាែ់កន ុងរយៈហពល6ណខម្ុនប្រែឹម្ាែ់បង់ការងារ នឹង180។ 

15 កប្រម្ិែឧបែេម្ា  ករែីមានកប្រម្ិែឧបែេម្ា , គឺជារយៈហពលកប្រម្ិែឧបែេម្ាហនេះ។ 

16 ថ្ងៃណខឆាន ំោក់ កយណេវ ងរកការងារ ជាថ្ងៃណែលហោកអ្នកានោក់ប័ែណ ាែ់បង់ការងារហៅហេឡូហ ើកជាហែើម្ និងានោក់ កយណេវងរកការងារ។ 

17 ថ្ងៃទទួលសាគ ល់ ខាងហ វ្ងគឺទប្រម្ង់េាត េ៍, ខាងសាត ំគឺបងាា ញថ្ងៃ (ហម្ើលទំព័រ11)។ 

18 ថ្ងៃចប់រយៈហពលទទួលការឧបែេម្ា ជាថ្ងៃចុងហប្រកាយថ្នរយៈហពលណែលហោកអ្នកោចទទួលប្រាក់ឧបែេម្ាហរល។ 

19 ទឹកប្រាក់ឧបែេម្ាហរលប្របចាំថ្ងៃ ជាទឹកប្រាក់ចំណែក1ថ្ងៃថ្នប្រាក់ឧបែេម្ាហរលណែលហោអ្នកទទួល។ 

20 ចំនួនថ្ងៃឧបែេម្ាកំែែ់ ជាចំនួនថ្ងៃអ្ែិបរមាណែលហោកអ្នកោចទទួលប្រាក់ឧបែេម្ាហរល (ហម្ើលទំព័រ8)។ 

21 
រយៈហពលអ្នកមានធានរា៉ា ប់រង

ណែលគិែប ច្ ូល 

ជារយៈហពលគិែប ច្ លូណែលហោកអ្នកប្រែូ ានទទួលហ វ្ ើការជាអ្នកមានធានរា៉ា ប់រង (ហម្ើលទំព័រ7)។ 

23 
ប្រប ែត ិផ្តល់ប្រាក់ឧបែេម្ាការចូល

ហ វ្ ើការហឡើង ញិ 

ជាថ្ងៃានទទួលការឧបែេម្ាចុងហប្រកាយកន ុងករែីណែលហោកអ្នកានទទួលប្រាក់ឧបែេម្ាការចូលហ វ្ ើការហឡើង ញិហពលកនៃងម្ក។ 

☆ រែ័ណ អនក្សមានលក្សខែៈសមបតត ិ ួលការផ្តល់ធានរ៉ា រ់រងការងារ មិនអាចគអាយឬខចគីៅអនក្សគផ្េងបានគឡើយ។ ក្សរែីបាត់ សូមដាក់្សពាក្សយគៅគហឡូគ ើក្ស

ជាគែើម។ 

☆ រែ័ណ អនក្សមានលក្សខែៈសមបតត ិ ួលការផ្តល់ធានរ៉ា រ់រងការងារ ប្ត ូបានគ ែ្ ើែគំែើការគដាយកំុ្សពយូ  ័រ ែូចគនោះសូមកំុ្សគអាយពត់រត់គប្ៅពីណខេរត់ឬគ ែ្ ើ

គអាយប្រឡាក់្ស។ 

☆ រែ័ណ អនក្សមានលក្សខែៈសមបតត ិ ួលការផ្តល់ធានរ៉ា រ់រងការងារ សូមណងរក្សា ុក្សដាក់្សគអាយបានលអ គទាោះគប្កាយចរ់ការឧរតថមភក៏្សគដាយ។ 
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កន ុងប្រាក់ឧបែេម្ាអ្នកណេវងរកការងារ, ប្រាក់ឧបែេម្ាផ្តល់ចំហ េះថ្ងៃណែលេេ ិែកន ុងសាេ នភាពាែ់បង់ការងារ ហៅថ្ន”ប្បាក្ស់ឧរតថមភគរល”។ 

(1)  ឹក្សប្បាក្ស់ឧរតថមភគរលប្រចថំ្ងៃជាហរល, ជាទឹកប្រាក់ប្របណេល80%~45%ថ្នទឹកប្រាក់ណែលានណចក ទឹកប្រាក់េរុបប្រាក់ឈន លួណែលប្រែូ 

ានទូទាែ់កន ុងកំឡុង6ណខមុ្នប្រែឹម្ាែ់បង់ការងារ នឹង180 ( កឹ្សប្បាក្ស់ឈន លួប្រចថំ្ងៃ) (ចំហ េះទឹកប្រាក់ឧបែេម្ាហរលប្របចាំថ្ងៃ ប្រែូ 

ានកំែែ់អ្ែិបរមាហផ្េងហទៀែ)។ 

 ※  ឹក្សប្បាក្ស់ឧរតថមភគរលប្រចថំ្ងៃ ប្ត ូបានណក្សសប្មួលរល់ឆ្ន ំថ្ងៃ1ណខសីហា ណផ្អក្សគលើល ធផ្ល ”សថ ិតិការងារពលក្សមមរល់ណខ”។ 

(2) ទឹកប្រាក់ឧបែេម្ាប្របចាំថ្ងៃ ក៏ប្រែូ ានកំែែ់តាម្ប្រេទាប់ោយុផ្ងណែរ។ 

(កន ុងករែីថ្ងៃណែលប្រែូ ផ្តល់ប្រាក់ឧបែេម្ាចាប់ពីណខ1ណខេីហាឆាន ំ2020ែល់ថ្ងៃ31ណខកកកោឆាន ំ2021) 
 

ប្រាក់ឈន លួប្របចាំថ្ងៃ (wហយ៉េន)  អ្ប្រតាផ្តល់ហោយ ប្រាក់ឧបែេម្ាហរលប្របចាំថ្ងៃ (yហយ៉េន)  

●អនក្សមានអាយុគប្កាម30ឆ្ន ំ និងអនក្សមានអាយុចរ់ពី65ឆ្ន ំគពលបាត់រង់ការងារ 

2,574ហយ៉េនហឡើង 5,030ហយ៉េនហប្រកាម្  80% 2,059ហយ៉េន~4,023ហយ៉េន 

5,030ហយ៉េនហឡើង 12,390ហយ៉េនចុេះ 80%~50% 4,024ហយ៉េន~6,195ហយ៉េន (*1) 

12,390ហយ៉េនហលើេ 13,700ហយ៉េនចុេះ  50% 6,195ហយ៉េន~6,850ហយ៉េន 

13,700គយ៉េន ( ឹក្សប្បាក្ស់អតរិរមា)ហលើេ ― 6,850គយ៉េន ( ឹក្សប្បាក្ស់អតិររមា) 

● អនក្សមានអាយុចរ់ពី30ឆ្ន ំគប្កាម45ឆ្ន ំគពលបាត់រង់ការងារ 

2,574ហយ៉េនហឡើង 5,030ហយ៉េនហប្រកាម្  80% 2,059ហយ៉េន~4,023ហយ៉េន 

5,030ហយ៉េនហឡើង 12,390ហយ៉េនចុេះ 80%~50% 4,024ហយ៉េន~6,195ហយ៉េន (*1) 

12,390ហយ៉េនហលើេ 15,210ហយ៉េនចុេះ 50% 6,195ហយ៉េន~7,605ហយ៉េន 

15,210គយ៉េន ( ឹក្សប្បាក្ស់អតិររមា) ហលើេ ― 7,605គយ៉េន ( ឹក្សប្បាក្ស់អតិររមា) 

● អនក្សមានអាយុចរ់ពី45ឆ្ន ំគប្កាម60ឆ្ន ំគពលបាត់រង់ការងារ 

2,574ហយ៉េនហឡើង 5,030ហយ៉េនហប្រកាម្ 80% 2,059ហយ៉េន~4,023ហយ៉េន 

5,030ហយ៉េនហឡើង 12,390ហយ៉េនចុេះ 80%~50% 4,024ហយ៉េន~6,195ហយ៉េន (*1) 

12,39 0ហយ៉េនហលើេ 16,740ហយ៉េនចុេះ 50% 6,195ហយ៉េន~8,370ហយ៉េន 

16,740គយ៉េន ( ឹក្សប្បាក្ស់អតិររមា) ហលើេ ― 8,370គយ៉េន ( ឹក្សប្បាក្ស់អតិររមា) 

● អនក្សមានអាយុចរ់ពី60ឆ្ន ំគប្កាម65ឆ្ន ំគពលបាត់រង់ការងារ 

2,574ហយ៉េនហឡើង 5,030ហយ៉េនហប្រកាម្  80% 2,059ហយ៉េន~4,023ហយ៉េន 

5,030ហយ៉េនហឡើង 11,140ហយ៉េនចុេះ  80%~45% 4,024ហយ៉េន~5,013ហយ៉េន (*2) 

11,140ហយ៉េនហលើេ 15,970ហយ៉េនចុេះ 45% 5,013ហយ៉េន~7,186ហយ៉េន 

15,970គយ៉េន ( ឹក្សប្បាក្ស់អតិររមា) ហលើេ ― 7,186គយ៉េន ( ឹក្សប្បាក្ស់អតិររមា) 
 
*1 y= 0.8w－0.3｛(w－5,030)/7,360｝w 

*2 y=0.8w-0.35｛(w－5,030)/6,110｝ｗ，y= 0.05w＋4,456 ទឹកប្រាក់មួ្យណ្តណែលទាបជាងហគ 

(3)  អ្ែិបរមាថ្នចំនួនថ្ងៃណែលោចទទួលប្រាក់ឧបែេម្ាហរល ប្រែូ ានកំែែ់ែូចតារាងហៅទំព័របនា ប់ (ហៅថ្ន”ចំនួនថ្ងៃឧរតថមភ

ក្សំែត”់) ជាគរលគៅតាមគហតុផ្លបាត់រង់ការងារគពលចុងគប្កាយែូចជា អាយុចំថ្ងៃបាត់រង់ការងារ, រយៈគពលប្ត ូបាន  ួលគ ែ្ ើ

ការងារជាអនក្សមានធានរ៉ា រ់រងការងារ។ 

 

 

   

 

  

  

4 4 អែ ីជា ឹក្សប្បាអែ ីជា ឹក្សប្បាក្ស់ប្រចថំ្ងៃនិងចំនួនថ្ងៃឧរក្ស់ប្រចថំ្ងៃនិងចំនួនថ្ងៃឧរតថតថមភថ្នប្បាក្ស់ឧរតថមភមភថ្នប្បាក្ស់ឧរតថមភ គរលគរល?? 

 

កន ុងករែីកំឡុងហពលធាៃ ប់ជាអ្នកមានធានរា៉ា ប់រងហោយសារប្រូហៅប្រកមុ្េ ុនហផ្េងជាហែើម្មានចហនៃ េះទហទ, ហេើយរយៈហពលចហនៃ េះទហទេេ ិែកន ុង1ឆាន ំ ហគគិែប ច្ ូលរយៈហពល

ធាៃ ប់ជាអ្នកមានធានរា៉ា ប់រងម្ុនហប្រកាយ។ ប៉េុណនតកន ុងករែីធាៃ ប់ានទទួលប្រាក់ឧបែេម្ាហរល(រមួ្ទាងំប្រាក់ឧបែេម្ាការចូលហ វ្ ើការហឡើង ញិជាហែើម្) ឬប្រាក់ឧបែេម្ា1ហលើក

ករែីពិហេេ, ណែរយៈហពលណែលធាៃ ប់ជាអ្នកមានធានរា៉ា ប់រងហប្រកាយានទទួលការផ្តល់ហនេះ នឹងប្រែូ គិែប ច្ ូល។ 

 មួ្យ ញិហទៀែ រយៈហពលធាៃ ប់ជាបុគគលិកហប្ររើេហរ ើេការងារេប្រមាប់ការផ្ទៃ េ់ប្រូ បប្ម្៌ការងារនិរនតភាព និងរយៈហពលានទទួលការផ្តល់ប្រាក់ឧបែេម្ាេប្រមាកហម្ើលណងកូន

(ចាប់ពីថ្ងៃ1ណខ10ឆាន ំ2007)ផ្ង ណែលមានណចងកន ុងប្របការ1មាប្រតា21ចាប់ផ្ទៃ េ់ប្រូ្នធានម្នុេេសាធារែៈឯករន ប្រែូ ានែកហចញពីការគែនកំែែ់រកចំនួនថ្ងៃ

ឧបែេម្ាកំែែ់។ 

រយៈគពលប្ត ូបារយៈគពលប្ត ូបាន  ួលន  ួលយក្សយក្សគ ែ្ ើគ ែ្ ើការជាអនការជាអនក្សមានធានរ៉ា រ់រងក្សមានធានរ៉ា រ់រង  
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ចំនួនថ្ងៃចំនួនថ្ងៃឧរតថឧរតថមភក្សែំត់មភក្សែំត់  

 

① អនក្សបានបាត់រង់ការងារគដាយ ចរ់រយៈគពលក្សិចចសនា, ោឈរ់ែល់អាយ,ុ ឆនទៈខល នួឯង (រល់អនក្សបាត់រង់ការងារគប្ៅព②ីនិង③) 

 
10ឆាន ហំប្រកាម្ 

10ឆាន ហំឡើង  

20ឆាន ហំប្រកាម្  

20ឆាន ហំឡើង  

ប្រគប់ោយុ 90ថ្ងៃ 120ថ្ងៃ 150ថ្ងៃ 

 

② អនក្សបានបាត់រង់ការងារគដាយ ក្សេ័យ្ន, រ្ឈរ់, ឈរ់យក្សគ ែ្ ើការរនតណែលរំគពញលក្សខែឌ គងរ (គលើក្សណលង③) 

 
1ឆាន ំហប្រកាម្  

1ឆាន ំហឡើង  

5ឆាន ំហប្រកាម្  

5ឆាន ំហឡើង  

10ឆាន ហំប្រកាម្ 

10ឆាន ហំឡើង  

20ឆាន ហំប្រកាម្ 

20ឆាន ហំឡើង 

30ឆាន ហំប្រកាម្   90ថ្ងៃ 120ថ្ងៃ 180ថ្ងៃ ― 

30ឆាន ហំឡើង 35ឆាន ហំប្រកាម្  120ថ្ងៃ 
180ថ្ងៃ 

210ថ្ងៃ 240ថ្ងៃ 

35ឆាន ហំឡើង 45ឆាន ហំប្រកាម្ 90ថ្ងៃ 150ថ្ងៃ 240ថ្ងៃ 270ថ្ងៃ 

45ឆាន ហំឡើង 60ឆាន ហំប្រកាម្  180ថ្ងៃ 240ថ្ងៃ 270ថ្ងៃ 330ថ្ងៃ 

60ឆាន ហំឡើង 65ឆាន ហំប្រកាម្  150ថ្ងៃ 180ថ្ងៃ 210ថ្ងៃ 240ថ្ងៃ 

 

※ តារាង②ណែលអ្នុ ែតន៍ចំហ េះអ្នកាែ់បង់ការងារហោយសារការឈប់យកហ វ្ ើការបនតណែលបំហពញលកខែឌ ហងរ គឺជា  ធិានការបហណ្តត េះ
ោេនន  (េប្រមាប់អ្នកានាែ់បង់ការងារកន ុងកំឡុងហពលរេូែែល់ថ្ងៃ31ណខមី្នឆាន ំ2022)។ 

③ អនក្សមានផ្លលំបាក្សចំគពាោះការគ ែ្ ើការគដាយស្គរពិការភាពជាគែើម (ចបំាច់មានការដាក់្សពាក្សយពីសមីរន) 

 

1ឆាន ំហប្រកាម្※ 1ឆាន ំហឡើង  

45ឆាន ហំប្រកាម្ 

150ថ្ងៃ 
300ថ្ងៃ 

45ឆាន ហំឡើង 65ឆាន ហំប្រកាម្  360ថ្ងៃ 

※ ប្រកហោន”1ឆាន ហំប្រកាម្” អ្នុ ែតន៍ចំហ េះណែអ្នកានាែ់បង់ការងារហោយហេែុផ្លប្រែូ នឹង② ឬហេែុផ្លណែលមិ្នោចហរៀេវាងានហផ្េងហទៀែ។ 
 

 

រយៈហពលោចទទួលការផ្តល់ប្រាកឧ់បែេម្ាហរល ជាគរលមានរយៈគពល1ឆ្ន ំចរ់ពីថ្ងៃរនទ រ់ថ្នថ្ងៃបាត់រង់ការងារ (ចំគពាោះអនក្សណែលមាន

ចំនួនថ្ងៃឧរតថមភក្សំែត់330ថ្ងៃគ្ឺរយៈគពល1ឆ្ន ំ+30ថ្ងៃ, អនក្សមាន360ថ្ងៃគ្ឺ1ឆ្ន ំ+60ថ្ងៃ)។ រយៈហពលហនេះហៅថ្ន”រយៈគពល  ួលការឧរតថមភ”។ 

ចំហ េះថ្ងៃណែលេេ ិែកន ុងសាេ នភាពាែ់បង់ការងារកន ុងកំឡុងហពលហនេះ េម្ីរនោចទទួលការផ្តល់ប្រាក់ឧបែេម្ាហរលណែលជាការកប្រម្ិែ

ចំនួនថ្ងៃឧបែេម្ាកំែែ់។ 

 ប្របេិនហបើេួេរយៈហពលហនេះ ហទាេះជាានប ច្ប់ទទួលការឧបែេម្ានូ ចំណែកចំនួនថ្ងៃឧបែេម្ាកំែែក់៏ហោយ ហប្រកាយម្កនឹងម្ិនោច

ទទួលការផ្តល់ប្រាក់ឧបែេម្ាហរលហទ។ 

5 រយៈគពលរយៈគពលណាណាអាច  ួលការផ្តល់ប្បាក្ស់អាច  ួលការផ្តល់ប្បាក្ស់ឧរតថឧរតថមភមភ គរល?គរល? 

ោយុហពលាែ់បង់ការងារ 

រយៈហពលធាៃ ប់ជា 

អ្នកមានធានរា៉ា ប់រងការងារ 

រយៈហពលធាៃ ប់ជា 

អ្នកមានធានរា៉ា ប់រងការងារ 

ោយុហពលាែ់បង់ការងារ 

ោយុហពលាែ់បង់ការងារ 

រយៈហពលធាៃ ប់ជា 

អ្នកមានធានរា៉ា ប់រងការងារ 
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ថ្ងៃេហប្រម្ចលកខែៈេម្បែត ិទទួលការឧបែេម្ា 

រង់ចាំ(7ថ្ងៃ) កប្រមិ្ែឧបែេម្ា(3ណខ) ឧបែេម្ាចំណែក120ថ្ងៃ ចំណែក30ថ្ងៃ 

ថ្ងៃេហប្រម្ចលកខែៈេម្បែត ិទទួលការឧបែេម្ា 

រង់ចាំ(7ថ្ងៃ) កប្រម្ិែឧបែេម្ា(3ណខ) Ａ(※） 

ថ្ងៃចប់រយៈហពលទទួលការឧបែេម្ាែំបូង 

ថ្ងៃចប់រយៈហពលទទួលការឧបែេម្ា  

ថ្ងៃចប់រយៈហពលទទួលការឧបែេម្ា  

 

  

ករែីបំហពញណបបបទយឺែហៅហេឡូហ ើកជាហែើម្ បនា ប់ពីាែ់បង់ការងារហោយសារហេែុផ្លផ្ទា ល់ខល នួ។ 

 ចំនួនថ្ងៃឧបែេម្ាកំែែ់មាន150ថ្ងៃប៉េុណនត… 

 

 

 

  

កន ុងករែីហនេះ ហោយសាររយៈហពលទទួលការឧបែេម្ាប្រែឹម្ហពលណែលានទទួលការឧបែេម្ាចំណែក120ថ្ងៃានប ច្ប់, ចំណែក30ថ្ងៃម្ិន

ោចទទួលានហទ។ 

ប៉េុណនត ប្របេិនហបើមិនអាចគ ែ្ ើការរនតចរ់ពី30ថ្ងៃគឡើងហោយសាររំងឺ, របួេ, ពហ េះជាហែើម្ េមី្រនោចពនារយៈគពល  ួលការឧរតថមភ

(េូម្ហម្ើល”16 ការពនយរយៈហពលទទួលការឧបែេម្ាជាអ្វ ី?”)។ 

 ម្យ៉េង, ហៅ③ថ្នទំព័រ8, ប្របេិនហបើចំនួនថ្ងៃឧបែេម្ាកំែែ់មាន300ថ្ងៃឬ360ថ្ងៃ និងានទទួលកប្រម្ិែឧបែេម្ា3ណខ, ករែីពិហេេថ្នរយៈ

ហពលទទួលការឧបែេម្ានឹងប្រែូ ានអ្នុ ែតន៍។ 

 

 

 

 

កន ុងករែីហនេះ រយៈហពលណែលានបូកប ច្ លូAនឹងរយៈហពលទទួលការឧបែេម្ាែំបូង គឺជារយៈហពលទទួលការឧបែេម្ា។ 

※ A = 21ថ្ងៃ + 3ណខ (កប្រម្ិែឧបែេម្ា) + 300ថ្ងៃ (ចំនួនថ្ងៃឧបែេម្ាកំែែ់) - 1ឆាន ំ  

  

  

  

ចំហ េះណបបបទថ្នការធានរា៉ា ប់រងការងារ គឺចាប់ហផ្តើម្ពីហពលានោក់ប័ែណ ាែ់បង់ការងារ ប្រពម្ទាងំោក់ កយណេវងរកការងារហៅហេ

ឡូហ ើកជាហែើម្ (ចំហ េះន កិណែលានោឈប់ការងារហេើយចង់បនតហ វ្ ើការជាន កិ គឺហៅនយកោឋ នែឹករ ជ្ នូតាម្ែំបន់)។ 

 ថ្ងៃណែលចាប់ហផ្តើម្ណបបបទហនេះហៅថ្ន “ថ្ងៃសគប្មចលក្សខែៈសមបតត ិអនក្ស  ួលការឧរតថមភ”។ 

 ហពលោក់ កយណេវងរកការងារ េូម្េរេរបំហពញប្របហេទការងារនិងចំែូលជាហែើម្ណែលចង់ានកន ុង”ពាក្សយសំុណសែ ងរក្សការងារ”។ 

 

 
 ថ្ងៃសថ ិតក្សន ុងស្គថ នភាពបាត់រង់ការងារចរ់ពីថ្ងៃសគប្មចលក្សខែៈសមបតត ិ  ួលការឧរតថមភប្ត ូបានគ្ិតរ ច្ ូល គហើយក្សនលងផុ្តរហូតប្តឹម7

ថ្ងៃ, េម្ីរនមិ្នោចទទួលការផ្តល់ប្រាក់ឧបែេម្ាហរលហទ។ រយៈហពលហនេះហៅថ្នការ”រង់ច”ំ។ 

 ែូចហនេះ, ចាប់ពីថ្ងៃបនា ប់ថ្ងៃចុងហប្រកាយថ្នការ”រង់ច”ំហនេះ គឺជាថ្ងៃប្រែូ ឧបែេម្ា, ហេើយចំហ េះថ្ងៃណែលានទទួលការទទួលសាគ ល់ការ

ាែ់បង់ការងារហៅហេឡូហ ើកជាហែើម្ នឹងប្រែូ ានផ្តល់ប្រាក់ឧបែេម្ា។ 

66  ជាែំរូងគ្ឺការដាក្ស់ពាក្សយណសែ ងរក្សការងារ 

7 7 ការការ“រង់ច”ំ ចរ់ពីថ្ងៃសគប្មចលក្សខែៈសមបតត ិ  ួលការឧរតថមភ 

ថ្ងៃបនា ប់ថ្ងៃាែ់បង់

រយៈហពលទទួលការឧបែេម្ា(1ឆាន ំ) មិ្នោចទទួលការឧបែេម្ា 

ឧទាហរែ៍ 

ថ្ងៃបនា ប់ថ្ងៃាែ់បង់ការងារ 

 

រយៈហពលទទួលការឧបែេម្ាែំបូង(1ឆាន ំ) 
រយៈហពលប្រែូ ានពនយ 
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 ហប្រកាយការរងច់ាាំនកនៃងផ្ុែ (ហៅថ្ន”ចរ់រង់ច”ំ) ប្របេិនហបើបនតកន ុងសាេ នភាពាែ់បង់ការងារ, នឹងប្រែូ ផ្តល់ប្រាក់ឧបែេម្ាហរល។ 

 

 

 

 

 

 

( ／ )   ( ／ )  ( ／ )     ( ／ )  ( ／ ) 

 

 

អ្នកណែលមានប្រែូ មួ្យណ្តកន ុងចំហណ្តម្ករែីខាងហប្រកាម្, ចាប់ពីថ្ងៃបនា ប់ណែលការរង់ចាំានកនៃងផ្ុែរយៈហពល3ណខ (ហៅថ្ន”ចរ់រង់ច”ំ) 

ហេើយបនតេេ ិែកន ុងសាេ នភាពាែ់បង់ការងារ, ការផ្តល់ប្រាក់ឧបែេម្ាហរលនឹងចាប់ហផ្តើម្។ 

① ក្សរែីបានោឈរ់ការងារគដាយគហតុផ្លផ្ទទ ល់ខល នួណែលមិនសមប្សរ 

② ក្សរែីប្ត ូបានរ្ឈរ់ការងារគដាយមូលគហតុ ៃ្ន់ ៃ្រតាមរយៈ ំនួលខុសប្ត ូខល នួឯង 

 

 

 

 

 

 

( ／ )    ( ／ ) ( ／ )  ( ／ )      ( ／ )      ( ／ )  ( ／ ) 

 

  ោចទទួលានការឧបែេម្ា គឺហប្រកាយទទួលានការទទួលសាគ ល់កន ុងថ្ងៃទទួលសាគ ល់បនា ប់ពីរយៈហពលកប្រម្ិែឧបែេម្ាានកនៃងផ្ុែ, 

ប្រសិនគរើមិន  ួលបានការ  ួលស្គគ ល់ការបាត់រង់ការងារក្សន ុងថ្ងៃ  ួលស្គគ ល់ែំរូងគ , ការរង់ចំនឹងមិនក្សនលងផុ្តគ ។ 

ចំហ េះអ្នកមានកប្រមិ្ែឧបែេម្ាផ្ងណែរ កន ុងថ្ងៃទទួលសាគ ល់ណែលប្រែូ ានកំែែ់ ោច់ខាែេូម្ម្កហេឡូហ ើកជាហែើម្ ហែើម្បីទទួលការទទួល

សាគ ល់ការាែ់បង់ការងារ។ 

 

 

កន ុងករែីានចូលហ វ្ ើការហឡើង ញិ ចាំាច់ោក់លិខិែរូនែំែឹងអំ្ពីការងារម្កកាន់ហេឡូហ ើកជាហែើម្ (លំអ្ិែ េូម្ោន”20 ហពលការចាប់

ហផ្តើម្ការងារឬោរី កម្មានកំែែ់ហេើយហនេះ?”)។ 

ករែីានចូលហ វ្ ើការហឡើង ញិហោយមិ្នានទទួលប្រាក់ឧបែេម្ាហរលឬប្រាក់ឧបែេម្ាការចូលហ វ្ ើការហឡើង ញិ រយៈហពលណែលានចូលធាន

រា៉ា ប់រងការងារេូែម្កែល់បចច ុបបនន  ប្រែូ ានគិែប ច្ លូ។ ហលើកហប្រកាយកន ុងករែីប្រែូ គែនចំនួនថ្ងៃឧបែេម្ាកំែែ់ថ្នធានរា៉ា ប់រងការងារ

ហពលាែ់បង់ការងារ, ហេើយបូកចូលរយៈហពលណែលប្រែូ ានទទួលហ វ្ ើការជាអ្នកមានធានរា៉ា ប់រង។ 

10 ក្សន ុងគពលមនិបាន  ួលការឧរតថមភគស្គោះ គហើយការងាររនទ រ់បានចរ់គផ្តើម ញិ

គនោះ? 

9 9 មានក្សប្មិតឧរតថមភរយៈគពល3ណខ គោងតាមគហតផុ្លបាតរ់ង់ការងារ 

8 គពលណែលការឧរតថមភចរ់គផ្តើម(ក្សរែីរម នក្សប្មិតឧរតថមភ) 

ថ្ងៃេហប្រម្ចលកខែៈេម្បែត ិ

ទទួលការឧបែេម្ា  

ម្ិនប្រែូ ានផ្តល់ការឧបែេម្ា  

រង់ចាំ(7ថ្ងៃ) 
ថ្ងៃចប់

រង់ចាំ 

ថ្ងៃបនា ប់ថ្ងៃ

ចប់រង់ចាំ 

ប្រែូ ផ្តល់ការឧបែេម្ា  

ថ្ងៃម្ុនថ្ងៃទទួលសាគ ល់

ែំបូង 

ថ្ងៃទទួល

សាគ ល់ែំបូង 

សាេ នភាពាែ់បង់ការងារ  

ម្កហេឡូហ ើកកន ុងថ្ងៃទទួលសាគ ល់, ប្របេិនហបើទទួល

ានការទទួលសាគ ល់, “រង់ចាំរយៈហពល7ថ្ងៃ” និង 

“សាេ នភាពាែ់បង់ការងារចាប់ពីថ្ងៃបនា ប់ថ្ងៃ

ចប់រង់ចា ំ រេូែែល់ថ្ងៃម្ុនថ្ងៃទទួលសាគ ល់” នឹង

ប្រែូ ានេហប្រម្ច, ហេើយការផ្តល់ប្រាក់ឧបែេម្ា

ហរលចាប់ហផ្តើម្។ 

សាេ នភាពាែ់បង់ការងារ 

ក្សប្មិតឧរតថមភ(3ណខ) 

ថ្ងៃេហប្រម្ចលកខែៈេម្បែត ិ

ទទួលការឧបែេម្ា  

 

ម្ិនប្រែូ ានផ្តល់ការឧបែេម្ា  

រង់ចាំ(7ថ្ងៃ) 
ថ្ងៃចប់

រង់ចាំ 

ថ្ងៃបនា ប់ថ្ងៃ

ចប់រង់ចាំ 

ប្រែូ ផ្តល់ការឧបែេម្ា  

ថ្ងៃទទួលសាគ ល់

ែំបូង 

 

ម្ិនប្រែូ ានផ្តល់ការឧបែេម្ា  

ថ្ងៃបនា ប់ណែលរយៈហពល

កប្រម្ិែឧបែេម្ាានកនៃង

ផ្ុែ 

ថ្ងៃម្ុនថ្ងៃទទួល

សាគ ល់ែំបូង 

 

ថ្ងៃទទួល

សាគ ល់   
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មានការកំែែ់មួ្យចំនួនអំ្ពីណែននិងលកខែឌ ថ្នរយៈហពលណែលោចគិែប ច្ លូ ែូចហនេះេប្រមាប់លំអ្ិែេូម្សាកេួរម្កអ្នកទទួលបនទ ុក

ថ្នហេឡូហ ើកជាហែើម្។ 

 

 ហែើម្បីទទួលការផ្តល់ប្រាក់ឧបែេម្ា ជាគរលក្សន ុងថ្ងៃណែលបានក្សំែត់1គលើក្សក្សន ុងរយៈគពល4សបាត ហ៍ (28ថ្ងៃ) (ហៅថ្នថ្ងៃ  ួលស្គគ ល់ការ

បាត់រង់ការងារ) េមី្រនចាំាច់ម្កហេឡូហ ើកជាហែើម្ និងចាំាច់ប្របកាេអ្ំពីសាេ នភាពាែ់បង់ការងារតាម្រយៈ”លិខិតប្រកាស  ួល

ស្គគ ល់ការបាត់រង់ការងារ”។ 

ហោយសារប្រែូ ពិនិែយថ្នេេ ិែកន ុង”ស្គថ នភាពបាត់រង់ការងារ”ឬអ្ែ់ហោយេែយនុម្័ែ/ជាក់ោក់ ហទើបផ្តល់ការឧបែេម្ា , កន ុងការទទួលសាគ ល់

ការាែ់បង់ការងារ ហយើងមានហរៀបចំេត ង់ោរ និិចឆ ័យណផ្ែកតាម្ល ធផ្លសក្សមមភាពណសែ ងរការងារក្សន ុងណែនគងរមួយ។ កន ុងលិខិែប្របកាេទទួល

សាគ ល់ការាែ់បង់ការងារ េូម្េរហេរបំហពញហោយានប្រែឹម្ប្រែូ នូ េកម្មភាពណេវងរកការងារណែលានហ វ្ ើកន ុងរយៈហពលណែលនឹងទទួលការ

ទទួលសាគ ល់ការាែ់បង់ការងារ (េប្រមាប់លិខិែប្របកាេទទួលសាគ ល់ការាែ់បង់ការងារ េូម្ោន”12 រហបៀបេរហេរបំហពញលិខិែប្របកាេ

ទទួលសាគ ល់ការាែ់បង់ការងារ”, េប្រមាប់លទធផ្លេកម្មភាពណេវងរកការងារ េូម្ោន“13 អ្វ ីជាលទធផ្លេកម្មភាពណេវងរកការងារ”)។ 

 ហេឡូហ ើកជាហែើម្នឹងហ វ្ ើការទទួលសាគ ល់ការាែ់បង់ការងារហលើថ្ងៃណែលេេ ិែកន ុងសាេ នភាពាែ់បង់ការងារ ហោយណផ្ែកហលើហេចកត ីប្របកាេ

ហនេះ រចួហេើយហ វ្ ើណបបបទផ្តល់ប្រាក់ឧបែេម្ាហរល។ 

 

អំពី”ថ្ងៃ  ួលស្គគ លក់ារបាត់រង់ការងារ” 
 កន ុងប្រកហោនថ្ងៃទទួលសាគ ល់ថ្នប័ែណ អ្នកមានលកខែៈេម្បែត ិទទួលការផ្តលធ់ានរា៉ា ប់រងការងាររបេ់ហោកអ្នក ថ្ងៃទទួលសាគ ល់មានបងាា ញ

ជាទប្រម្ង់សបាត ហ៍និងថ្ងៃ។ 

ហយើងណេវងរកថ្ងៃទទួលសាគ ល់ហោយហប្របើប្រាេ់ប្របែិទិនណែលមានភាា ប់។ 

 

 

 

 

 

 

11 11 អែ ីជាការ  ួលស្គគ ល់ការបាអែ ីជាការ  ួលស្គគ ល់ការបាត់រង់ការងារ?ត់រង់ការងារ? 

ករែីប្រពីនជា” ប្មង់2-អ” 

“ ប្មង់2” បងាា ញទប្រម្ង់េាត េ៍ថ្នថ្ងៃទទួលសាគ ល(់ទប្រម្ង់1ែល់ទប្រម្ង់4)។ 

“អ្” បងាា ញថ្ងៃ(ច, អ្, ព, ប្រព, េុ)។ 

※មនិណមនមានន័យថាថ្ងៃអងាគ រ ី2គ  សូមប្រងុប្រយ័តន។  

ហបើហគហម្ើលប្របែិទិនខាងហ វ្ង, ទប្រម្ង់េាត េ៍2(ហផ្តក)និងថ្ងៃអ្ងាគ រ(ប្ឈរ) ប្របេពវរន ប្រែង់

ថ្ងៃ16ណខកញ្ជញ ជាថ្ងៃទទួលសាគ ល់។ 

ហេើយថ្ងៃទទួលសាគ ល់បនា ប់គឺប្រែូ នឹងថ្ងៃ14ណខែុោ។ 

 

★ថ្ងៃទទួលសាគ ល់មានណខខៃេះ1ណខមាន2ហលើក។ 

★ករែីថ្ងៃទទួលសាគ ល់ចំថ្ងៃបុែយ, ហេឡូហ ើកជាហែើម្នឹងហ វ្ ើការផ្ទៃ េ់ប្រូថ្ងៃទទួលសាគ ល ់ រចួរូន

ែំែឹងហោយបិែប្របកាេកន ុងការយិាល័យជាហែើម្។ ោច់ខាែេូម្ហម្ើលការបិែប្របកាេ។ 

★ហលើប័ែណ អ្នកមានលកខែៈេម្បែត ិទទួលការឧបែេម្ាមានប្រពីនថ្ងៃទទួលសាគ ល់ហលើកហប្រកាយ។ 
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អំពី”លខិិតប្រកាស  ួលស្គគ ល់ការបាត់រង់ការងារ” 
 លខិិែប្របកាេទទួលសាគ ល់ការាែ់បង់ការងារ ជាឯកសារចាំាច់ហែើម្បីទទួលានប្រាក់ឧបែេម្ា, ែូចហនេះេូម្បំហពញហោយានប្រែឹម្ប្រែូ 

ចំប្រកហោន។ កន ុងករែីប្របកាេខុេពីការពិែ នឹងប្រែូ លប់ហចាលចាែ់ជាការទទួលឧបែេម្ាម្ិនប្រែឹម្ប្រែូ ។ 

1 កន ុងថ្ងៃទទួលសាគ ល់ េូម្យកម្កនូ ①ប័ែណ អ្នកមានលកខែៈេម្បែត ិទទួលការផ្តល់ធានរា៉ា ប់រងការងារ ②លិខិែប្របកាេទទួលសាគ លក់ារ

ាែ់បង់ការងារ ③ប្រតាបុគគល (ម្និណម្នប្រតាផ្ល  ូការ)។ 

2 េូម្បំហពញលិខិែប្របកាេទទួលសាគ ល់ការាែ់បង់ការងារហោយប ៊ិចឬសាៃ បា៉េ កាហមម ។ 

   ប្របេិនហបើមានខុស សូមសរគសរណក្ស គដាយគបាោះប្តាឬសគ េ្ គលើការណក្សគនោះ។ 

 3 ចំហ េះករែីែូចខាងហប្រកាម្ហនេះ ហទាេះជាម្ិនទាន់ានចំែូល េូម្បំហពញចំប្រកហោនហោយានប្រែឹម្ប្រែូ ។ 

(1) កាលររគិចេតណែលបានជារ់ការងារ កន ុងករែីចូលគ ែ្ ើការ (រមួទាងំរយៈគពលគមើលគរៀន/ស្គក្សលបង) 

(2) កាលររគិចេត កន ុងករែីានហ វ្ ើការងារហៅផ្ាេះឬការរួយការងារ 

(3) កាលរ រគិចេតបានគ ែ្ ើការ កន ុងករែីានហ វ្ ើការងារផ្ទតថាម, ការងារគប្ៅគមា៉េ ង, ការងាររគណាត ោះអាសនន  និងពលក្សមមតាមថ្ងៃជាគែើម 

   (កន ុងករែីបនតសារចុេះហឡើង ៃ្ងចូលរយៈហពលយូរ ោចចាែ់ចូល”ការងារគពញគមា៉េ ង”) 

 (4) កាលរ រគិចេត កន ុងករែីានចាប់ហផ្តើម្ោរី កម្មផ្ទា ល់ខល នួ (រមួទាងំរយៈគពលគរៀរចំ), ករែីបានរំគពញតួន ីជាមន្តនត ីជាគែើមក្សន ុងប្ក្សមុ

ហ ុន, ករែីហ វ្ ើអារី ក្សមមប្គួ្ស្គរែូចជាការងារក្សសិក្សមម/រំនួញ, ករែីានផ្តល់ក្សំោំងពលក្សមមតាមរយៈក្សិចចសនា/តំណាង 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 រគរៀរសរគសររំគពញលិខិតប្រកាស  ួលស្គគ ល់ការបាត់រង់ការងារ 

ហពលហៅហ ម្ េះអ្នកទទួលការឧបែេម្ាហៅកណនៃងទទួលការទទួលសាគ ល់ការាែ់បង់ការងារ, ហែើម្បីកាែ់បនេយរយៈហពលរង់ចាំ

និងការ រការប្របគល់ឯកសារខុេហៅអ្នកហផ្េង ហយើងហៅហ ម្ េះហពញ។ 

េូម្ហម្តាត ហយាគយល់នងិអ្្យប្រេ័យ។ 

ចំហ េះអ្នកមិ្នចង់ហោយហៅហ ម្ េះហពញហោយសារមូ្លហេែុហផ្េងៗ េូម្សាកេួរម្កបុគគលិកហយើងជាម្ុន។ 

អំពីការគៅគ ម្ ោះគៅក្សណនលង  ួល 

★ ចំហ េះថ្ងៃានហ វ្ ើការ, ម្ិនោចទទួលការផ្តល់ប្រាក់ឧបែេម្ាហរលហទ, ប៉េុណនត ប្របេិនហបើានបំហពញលកខែឌ ហងរមួ្យ មានករែី
ោចទទួលការផ្តល់”ប្រាក់ឧបែេម្ាការងារ” (េូម្ោន”25 អ្ំពីប្រាក់ឧបែេម្ាការងារ”)។ 

★ ប្របេិនហបើមានចំែូលពីការងារហៅផ្ាេះឬការរួយការងារ, មានករែីណែលប្រាក់ឧបែេម្ាហរលណែលគែនតាម្េតង់ោរហងរ នឹង

បនេយចំនួន ឬមិ្នផ្តល់ហោយ។ េប្រមាប់លំអិ្ែ េូម្សាកេួរម្កអ្នកទទួលបនទ ុកថ្នហេឡូហ ើកជាហែើម្។ 

★ ហពលហ វ្ ើការទទួលសាគ ល់ ហយើងោចហេន ើរេុំហោយបងាា ញប័ែណ ហបើកបរនិងឯកសារហផ្េងហទៀែណែលោចបញ្ជា ក់អំ្ពីេម្ីរនតា

ម្ការចាំាច់។ 
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ទម្រង់លេខ14 (ពាក់ព័ន្ធមាម្ាទី 22)        (ផ្នែកទី1) លិខិតប្រកាសទទួលស្គា ល់ការបាត់រង់ការងារ
(ដាច់ខាតសូរអាន្ម្រការម្រងុម្រយ័តែលៅផ្នែកទី2រចួសរលសររំលពញ។)

※ ទម្រង់រ័ណ្ណ  11203

1 ក បាន្ល វ្ ើ 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14

ផ្ខ 15 16 17 18 19 20 21 ផ្ខ 15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28

ខ រិន្ល វ្ ើ 29 30 31 29 30 31

2

3 កន ុងកំឡុងលពេផ្ែេនឹ្ងទទួេការទទួេស្គា េ់ការបាត់រង់ការងារ, មាន្បាន្ល វ្ ើសករមភាពផ្សវងរកការងារផ្ែរលទ?

(ក)

(ខ)

(គ)

(ឃ)

（2）ករណី្បាន្ដាក់ពាកយចំលពាោះការលម្រើសលរ ើសររស់ម្ករុហ ៊ុន្លម្ៅពីសករមភាពផ្សវងរកការងារនន្(1) សូររំលពញម្កលោន្ខាងលម្ការ។

(ក)

(ខ)

(គ)

(ឃ)

(ង)

(ក)

(ខ)

(គ)

(ឃ)

(ង)

ខ (សូរសរលសររូេលហត៊ុជាក់លាក់។)

4
ក

ខ
(ក) (ខ) (គ) (ឃ) (ង)

5

ខ

សូររាយការណ៍្ែូចខាងលម្ការ លដាយផ្នែកលេើរទរញ្ញា តិនន្ម្រការ1មាម្ា22នន្រទរញ្ញា តិជា្រមាន្ចារ់ធានារា៉ា រ់រងការងារ។ 　

ឆ្ែ  ំ         ផ្ខ          នងៃ

សូរលោរពរូន្ នាយកការយិាេ័យស៊ុវតថ ិភាពការងារស្គធារណ្ៈ ល ម្ ោះអ្ែកមាន្េកខសរបតត ិទទួេការឧរតថរភ ម្ា

(នងៃផ្ែេដាក់េិខិតម្រកាសលន្ោះ) ម្រធាន្នាយកដាា ន្ែឹករញ្ជ នូ្ារតំរន់្ លេខឧរតថរភ (                                            )

- - 2. ចំណាត់ថ្នែ ក់រិន្ទាន់្ឧរតថរភ

ឆ្ែ ំ ផ្ខ នងៃ

(នងៃែំរូង) ឆ្ែ ំ ផ្ខ នងៃ

～
នងៃច៊ុងលម្កាយ ផ្ខ នងៃ

5．
នងៃ លយ៉េន្

នងៃ

7. នងៃនតេ់ម្បាក់ឧរតថរភការងារ
នងៃ

8. ចំនួ្ន្នងៃនតេ់ម្បាក់ឧរតថរភពិ លសសលសម ើរនឹ្ងម្បាក់ឧរតថរភការងារ
នងៃ

9. នងៃផ្ខឆ្ែ ចូំេល វ្ ើការ－ាររយៈ
ឆ្ែ ំ ផ្ខ នងៃ

-

ម្កលោន្ទលទ　 លម្ៅពីរិន្ទាន់្

ឧរតថរភ

1 រិន្ទាន់្ឧរតថរភ

រយៈលពេផ្ែេម្តវូទទួេស្គា េ់

សំ
ោ
េ់

ម្ា
អ្
ែក
ទ
៊ុក
ដា
ក់

ម្ា
អ្
ែក
លរៀរ
ចំ

ផ្ខ        នងៃ         ～ ផ្ខ          នងៃ ※ ម្រការទំនាក់ទំន្ង

※ ម្កលោន្

រំលពញររស់

ការយិាេ័យ

ស៊ុវតថភិាព

ការងារស្គធារ

ណ្ៈឬនាយកែ្

ឋាន្ែឹករញ្ជ ូន្

ារតំរន់្

1. លេខឧរតថរភ

4. រយៈ

លពេឧរតថរភ

3. នងៃផ្ខឆ្ែ ចំរ់រង់ចំ

ចំណូ្េពីការងារលៅនទោះ

ឬរួយការងារ
6. ចំនួ្ន្នងៃនតេ់ម្បាក់ឧរតថរភលោ

ឥឡូវម្រសិន្លរើការយិាេ័យស៊ុវតថ ិភាព
ការងារឬនាយកដាា ន្ែឹករញ្ជ នូ្ារតំរន់្
 ផ្ណ្នំាការងារផ្ែេស្គកសរនឹ្ងខល នួ្ឯង 
លតើអាចល ល្ ើយតរភាល រផ្ែរឬលទ?

អាចល ល្ ើយតរ

រិន្អាចល ល្ ើយតរ

អ្ែកបាន្គូសសញ្ញា 〇ម្តង់ខ,  សូរលម្រើសលរ ើសរូេលហត៊ុពីចំលណារចំន្៊ុច8នន្ម្រការម្រងុម្រយ័តែផ្នែកទី2 ផ្ែេ
រិន្អាចល ល្ ើយតរភាល រ, រចួគូសរងវង់〇។

អ្ែកបាន្ល វ្ ើការលពញលមា៉េ ងឬបាន្ល វ្ ើអារីវ
ករមផ្ទទ េ់ខល នួ្ ឬអ្ែកមាន្គលម្មាងលនាោះ សូរ
សរលសររំលពញ។

អារីវករមផ្ទទ េ់ខល នួ្

ក

អ្៊ុីន្្ឺណិ្ត

រិន្បាន្ល វ្ ើសករមភាពផ្សវងរកការងារ

(ម្ករុហ ៊ុន្ផ្ែេនឹ្ងចូេល វ្ ើ
ការ)
 

ល ម្ ោះម្ករុហ ៊ុន្(　　　　　　　　　　　　　　)

អាសយដាា ន្ (〒　　　　　　　　　　　　　　)

លេខទូរសពទ(　　　　　　　　　　　　　　　 )

ល វ្ ើការលពញលមា៉េ ង

(1)ការផ្ណ្នំាររស់ការយិាេ័យស៊ុវតថ ិភាពការងារ
ស្គធារណ្ៈឬនាយកដាា ន្ែឹករញ្ជ នូ្ារតំរន់្
(2)ការផ្ណ្នំាររស់ស្គថ រ័ន្ស្គធារណ្ៈឬម្ករុហ ៊ុន្
ផ្ណ្នំាការងារ
(3)ចូេល វ្ ើការលដាយខល នួ្ឯង

(គលម្មាង)ចរ់លនតើរល វ្ ើការពីផ្ខ     នងៃ

(គលម្មាង)ចរ់លនតើរអារីវករមផ្ទទ េ់ខល នួ្ពី ផ្ខ   នងៃ

ក
បាន្ល វ្ ើសករមភាពផ្សវងរក

ការងារ

ម្រឹកាពិលម្ោោះការងារ, ផ្ណ្នំាការងារាររ
យៈការយិាេ័យស៊ុវតថ ិភាពការងារស្គធារណ្ៈ
ឬនាយកដាា ន្ែឹករញ្ជ នូ្ារតំរន់្។េ។

ម្រឹកាពិលម្ោោះការងារ, ផ្ណ្នំាការងារាររ
យៈម្ករុហ ៊ុន្ផ្ណ្នំាការងារ។េ។

ទសសនាវែត ីការងារ

នសពវនាយកាផ្សត

អ្ែកស្គា េ់ផ្ណ្នំា

(លេខទូរសពទ　　　　　　　　　                    ) លនសងលទៀត

ល ម្ ោះម្ករុហ ៊ុន្, លែបា៉េ តឺរ៉េង់ នងៃដាក់ពាកយ វ ិ្ ដីាក់ពាកយ

ម្រឹកាពិលម្ោោះការងារ, ផ្ណ្នំាការងារាររ
យៈស្គថ រ័ន្ស្គធារណ្ៈ។េ។

(1)ល វ្ ើសករមភាពផ្សវងរកការងារលដាយវ ិ្ ីស្គស្តសត ផ្ររណា?

វ ិ្ ីស្គស្តសត ល វ្ ើសករមភាពផ្សវងរកការងារ នងៃល វ្ ើសករមភាព ល ម្ ោះស្គថ រ័ន្ផ្ែេបាន្លម្រើ ម្បាស់

អ្ែកស្គា េ់ផ្ណ្នំា

លនសងលទៀត

នសពវនាយកាផ្សត

ម្រលេទការងារ លហត៊ុនំាលអាយដាក់ពាកយ

ខល ឹរស្គរសករមភាពផ្សវងរកការងារ

េទធនេដាក់ពាកយ

ទសសនាវែត ីការងារ

អ្៊ុីន្្ឺណិ្ត

ចំណូ្េចំផ្ណ្ករ៉េ៊ុនាម ន្នងៃ    　　　 នងៃ
ចំណូ្េចំផ្ណ្ករ៉េ៊ុនាម ន្នងៃ    　　　 នងៃចំលពាោះអ្ែកបាន្ចំណូ្េពីការងារលៅនទោះឬរួយការងារ, សូររំលពញនងៃផ្ែេមាន្ចំណូ្េ,

 និ្ងទឹកម្បាក់(ចំផ្ណ្ករ៉េ៊ុនាម ន្នងៃជាលែើរ)។

កន ុងកំឡុងលពេនឹ្ងទទួេការទទួេស្គា េ់
ការបាត់រង់ការងារ មាន្បាន្ល វ្ ើ ការលពញ
លមា៉េ ង, ពេករមឬការងារលៅនទោះ/រួយការងារ
ផ្ែរឬលទ។

សូររំលពញកន ុងម្រតិទិន្ខាង

ស្គត ំចំលពាោះ  នងៃបាន្ល វ្ ើការងារ

លពញលមា៉េ ងឬពេករមលដាយ

សញ្ញា 〇 , នងៃបាន្ល វ្ ើការងារ

លៅនទោះឬរួយការងារលដាយ

សញ្ញា X។

(សូ
រ
គូ
ស
ស
ញ្ញ
ា 〇
ម្ត
ង់
ចំ
ន្
៊ុច
ផ្ែ
េ
ម្ត
ូវ ន្
ង
រំ
លព
ញ
ច
រ់
ពី
ម្រ
កា
រផ្ែ
េ
សំ
ខា
ន្
។)

នងៃផ្ែេមាន្ចំណូ្េ  ផ្ខ    　    នងៃ
នងៃផ្ែេមាន្ចំណូ្េ  ផ្ខ    　    នងៃ
នងៃផ្ែេមាន្ចំណូ្េ  ផ្ខ    　    នងៃ

ទឹកម្បាក់ចំណូ្េ　　　　　　លយ៉េន្

ទឹកម្បាក់ចំណូ្េ　　　　　　លយ៉េន្

ទឹកម្បាក់ចំណូ្េ　　　　　　លយ៉េន្

ចំណូ្េចំផ្ណ្ករ៉េ៊ុនាម ន្នងៃ    　　　 នងៃ

(លេខទូរសពទ　　　　　　　　　                    )

ម្រឹកាពិលម្ោោះរញ្ជ នូ្លៅល វ្ ើការងារារ
កផ្ន្លងលនសងាររយៈមាា ស់ម្ករុហ ៊ុន្ផ្ែេ
រញ្ជ នូ្លៅ។េ។

ថ្ងៃ/ហមា៉េ ងទទួលសាគ ល់ហលើកហប្រកាយ 

 

ណខ       ថ្ងៃ 
ហមា៉េ ង               ែល់ហមា៉េ ង

 ចំនួនថ្ងៃ ហ វ្ើការ  ទឹកប្រាក់ចំែូល 

 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

5/20 គហឡូគ ើក្ស 

〇〇 

ល ធផ្លប្រឹក្សាពិគប្រោះការងារ, បាន  ួលការ

ណែនគំៅប្ក្សមុហ ុនXX, សមាភ សន៍ណខ5ថ្ងៃ23។ រង់

ចលំ ធផ្លជារ់ធាល ក្ស់។ 

(គប្រងរូនែំែឹងជារ់ធាល ក្ស់គប្រងណខ5ថ្ងៃ29) 

ប្ក្សមុហ ុន សហប្រស□□ 

03-5253-1111 

5/6 

 

គៅផ្ទទ ល់ ណខ5ថ្ងៃ16 

មានការរូនែែំឺងថ្នមិ្ន
ានជាប់ 

2020 5 28 

Tarou Koyo 

20-123456-7 

〇〇 

4 5 x x  
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◎◎  សូមសរគសររគំពញអែ ីណែលមានពិតប្បាក្សែ គលើលិខិតប្រកាស  ួលស្គគ ល់ការបាត់រង់ការងារ។ 

គសចក្សត ីលំអិតអំពីការសរគសររំគពញ នឹងគ ែ្ ើគៅកិ្សចចប្ររុំពនយល់ធានរ៉ា រ់រងការងារ 

  

①  កន ុងកំឡុងហពលនឹងទទួលការទទួលសាគ ល់ការាែ់បង់ការងារ ប្របេិនានហ វ្ ើការងារហពញហមា៉េ ង/ពលកម្ម, ការងារហៅផ្ាេះ/រួយការងារ 

េូម្គូេេញ្ជញ 〇ប្រែង់”ア した(ក្ស បានគ ែ្ ើ)”។ 

 

 

ជាហរលគឺចាបព់ថី្ងៃទទួលសាគ ល់ហលើកមុ្ន រេូែែល់ថ្ងៃម្ុនថ្ងៃទទួលសាគ ល់ហលើកហនេះ។ 
 

 

  

ហោយហយាងលកខែឌ កន ុងទំព័រ15, េូម្គូេេញ្ជញ 〇ឬXហៅហលើប្របែិទិន។ 

 

※ ក្សន ុងក្សរែីណាក្ស៏គដាយ មិនថាមានរម នចំែូល, ដាច់ខាតសូមសរគសរ។ 

គហើយក្សន ុងក្សរែីមិនអាចសគប្មចថាការងារគពញគមា៉េ ងឬពលក្សមម, ឬក្ស៍ការងារគៅផ្ទោះឬរួយការងារ, សូមស្គក្សសួរអនក្ស  ួលរនទ ុក្សថ្នគហឡូ

គ ើក្សជាគែើម រចួសរគសររំគពញ។ 

② កន ុងកំឡុងហពលនឹងទទួលការទទួលសាគ ល់ការាែ់បង់ការងារ, ប្របេិនានចំែូលហោយសារការងារហៅផ្ាេះឬរួយការងារ ោច់ខាែេូម្
េរហេរបំហពញ ចែូំលការងារហៅផ្ាេះហនេះ, ថ្ងៃណែលានទទួលសារគែុរួយការងារនងិចំនួនទឹកប្រាក់, ចំែូលហនេះេប្រមាប់ចំណែកប៉េុនម ន

ថ្ងៃ។ 

③ េូម្េរហេរបំហពញសាេ នភាពណេវងរកការងារហោយានជាក់ោក់ (ចំហ េះការណែលប្រែូ ានទទួលសាគ ល់ថ្នជា “េកម្មភាពណេវងរក
ការងារ” េូម្ហម្ើលទំព័រ16)។ 

  ចំនុចេំខាន់គួរេរហេរជាកោ់ក់មានែូចែហៅហនេះ។ 
 

○ កន ុងករែីានហ វ្ ើេកម្មភាពណេវងរកការងារកន ុងកំឡុងហពលនឹងទទួលការទទួលសាគ ល់ការាែ់បង់ការងារ, េូម្េរហេរបំហពញប្របការ
ណែលប្រែឹម្ប្រែូ កន ុងប្រកហោន(1)។ 

កន ុងករែីានោក់ កយចំហ េះការហប្ររើេហរ ើេបុគគលិកហៅប្រកមុ្េ ុន ហប្រៅពីេកម្មភាពណេវងរកការងារថ្នប្រកហោន(1), េូម្េរហេរបហំពញ

ប្របការណែលប្រែឹម្ប្រែូ កន ុងប្រកហោន(2)។ 

○ ចំហ េះអ្នកានទទួលកប្រម្ិែឧបែេម្ាហោយហេែុផ្លាែ់បង់ការងារ, េូម្េរហេរបំហពញសាេ នភាពថ្នេកម្មភាពណេវងរកការងារកំ
ឡុងហពលកប្រម្ិែឧបែេម្ាផ្ងណែរ នថ្ងៃទទួលសាគ លក់ារាែ់បង់ការងារហលើកែំបូងហប្រកាយកប្រម្ិែឧបែេម្ា។ 

 ○ កន ុងប្រកហោន(1), កន ុងករែីានហ វ្ ើេកម្មភាពណេវងរកការងារតាម្រយៈ(ក)~( ), េូម្គូេេញ្ជញ 〇ប្រែង់កណនៃងណែលប្រែឹម្ប្រែូ  រចួេរហេរ

បំហពញ”ថ្ងៃហ វ្ ើេកម្មភាព”, “ហ ម្ េះសាេ ប័នហប្របើប្រាេ់” និង”ខៃ ឹម្សារេកម្មភាពណេវងរកការងារ”ហោយានជាក់ោក់។ 

កន ុងករែីហប្របើប្រាេ់សាេ ប័នសាធារែៈែូចជា សាេ ប័នណែនំការងារឯករន, សាេ ប័នប ជ្ នូពលករ, សាេ ប័នសាធារែៈជាហែើម្(ខ)~( ), 

េូម្េរហេរហលខទូរេពាថ្នសាេ បន័ហនេះជាមួ្យរន បណនេម្ហលើហ ម្ េះសាេ ប័ន កន ុងប្រកហោន”ហ ម្ េះសាេ ប័នណែលានហប្របើប្រាេ់”។ 

 ○ កន ុងប្រកហោន(2) “ហ ម្ េះប្រកមុ្េ ុន, ហែា៉េ ែឺម្៉េង់” ហប្រៅពីហ ម្ េះប្រកមុ្េ ុននិងហែា៉េ ែឺម្៉េង់, េូម្េរហេរហលខទូរេពាថ្នហែា៉េ ែឺម្៉េងជ់ាមួ្យ

រន ។ 

ហេើយកន ុងប្រកហោន”  ិ្ ីោក់ កយ” េូម្េរហេរបំហពញ ិ្ ីោក់ កយចំហ េះការហប្ររើេហរ ើេបុគគលិក ែូចជាហផ្ញើរឯកសារតាម្ប៉េុេត ៍, ហៅផ្ទា ល់

ជាហែើម្ ហោយានជាក់ោក់។  

កន ុងប្រកហោន”លទធផ្លោក់ កយ” េូម្េរហេរបំហពញសាេ នភាពជាក់ណេតង, ឧទាេរែ៍ “បចច ុបបនន រង់ចាំលទធផ្លជាប់ធាៃ ក ់ (ហប្ររងរូន

ែំែឹងលទធផ្លជាប់ធាៃ ក់ហៅណខXថ្ងៃX”, “ានរូនែំែឹងថ្នជាប ់(ធាៃ ក)់ណខXថ្ងៃX”ជាហែើម្។ 

④ ករែីោចហ ៃ្ ើយែបនឹងការណែនំការងារពីហេឡូហ ើក, េូម្គូេេញ្ជញ 〇ប្រែង់”ア 応じられる(ក្ស អាចគឆល ើយតរ)”។ ករែីម្ិនោចហ ៃ្ ើយ

ែបនឹងការណែនំហទ េូម្គូេេញ្ជញ 〇ប្រែង់”イ 応じられない(ខ មិនអាចគឆល ើយតរ)”ហេើយហប្ររើេហរ ើេហេែុផ្លពី(ក)~(ង)ថ្នណផ្នកខាង

ហប្រកាយ8ហោយគូេេញ្ជញ 〇។ 

⑤ ករែីជាប់ការងារហេើយ េូម្េរហេរបំហពញថ្ងៃណខឆាន ំជាប់ការងារ (ហប្ររង), ប្រកមុ្េ ុនណែលនឹងចូលហ វ្ ើការជាហែើម្ហោយានប្រែឹម្ប្រែូ  
(កន ុងករែីមានការហម្ើលហរៀន/រយៈហពលសាកលបង េូម្េរហេរបំហពញថ្ងៃែំបូងហនេះ)។ 

⑥ េូម្េរហេរបំហពញកាលប រហិចឆែថ្នថ្ងៃទទួលសាគ ល ់និងហលខឧបែេម្ា។ កន ុងប្រកហោនហ ម្ េះអ្នកមានលកខែៈេម្បែត ិទទួលការឧបែេម្ា េូម្
ហាេះប្រតាហ ម្ េះ, ឬេរហេរហ ម្ េះជាេែេហលខាេម្ីរន។ 

 

 

អ្វ ីជាកំឡុងហពលនឹងទទួលការទទួលសាគ ល់ការាែ់បង់ការងារ 

ថ្ងៃានហ វ្ ើការហពញហមា៉េ ងឬពលកម្ម(〇), ហ វ្ ើការហៅផ្ាេះឬរួយការងារ(X) 
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① ករែីកាៃ យជាអ្នកមានធានរា៉ា ប់រងថ្នធានរា៉ា ប់រងការងារ (ករែីហ វ្ ើការហពញហមា៉េ ង, េូម្បំហពញកន ុងប្រកហោន5កថ្នលិខិែប្របកាេទទួល

សាគ ល់ការាែ់បង់ការងារ ផ្ងណែរ)។ 

② ករែីប្រែូ ានទទួលយកហ វ្ ើការហោយមាច េ់ប្រកមុ្េ ុន, ហេើយហមា៉េ ងពលកម្មកន ុង1ថ្ងៃចាប់ពី4ហមា៉េ ងហឡើង។ 
 ※ករែីហមា៉េ ងពលកម្មកំែែ់ប្របចាំេាត េ៍ចាប់ពី20ហមា៉េ ង និងថ្ងៃពលកម្មប្របចាំេាត េ៍ចាប់ពី4ថ្ងៃហឡើងកន ុងកិចចេនយការងារណែលរយៈ

ហពលកចិចេនយមានចាប់ពី7ថ្ងៃ, នឹងចាែ់ទុកថ្នហ វ្ ើការហពញហមា៉េ ង ហោយរមួ្ទាងំថ្ងៃណែលម្ិនានហ វ្ ើពលកម្មជាក់ណេតង។ 

③ ករែីានបំហពញែួនទីជាម្ស្តនត ីថ្នប្រកមុ្េ ុន (មិ្ន ក់ព័នធចំនួនហមា៉េ ងហ វ្ ើការកន ុង1ថ្ងៃ) 

④ ករែីហរៀបចំោរី កម្មផ្ទា ល់ខល នួ, ែំហែើការោរី កម្មផ្ទា ល់ខល នួ, ហ វ្ ើោរី កម្មប្រគួសារែូចជារំនួញ/ការងារកេិកម្ម , ករែីានផ្តលក់ំោងំ

ពលកម្មតាម្រយៈកិចចេនយ/ែំណ្តង, ហ វ្ ើការហៅផ្ាេះ, េកម្មភាពេម ័ប្រគចិែត, ហេើយជាហរលចំនួនហមា៉េ ងពលកម្មកន ុង1ថ្ងៃចាប់ពី4ហមា៉េ ងហឡើ

ង។ 

⑤  ករែីានហ វ្ ើេកម្មភាពណែលានហលើកហឡើងកន ុង④ ចំនួនហមា៉េ ងពលកម្មកន ុង1ថ្ងៃហប្រកាម្4ហមា៉េ ងក៏ប៉េុណនតម្ិនោចហ ៃ្ ើយែបភាៃ ម្ាន

ហៅនឹងការណែនំរបេ់ហេឡូហ ើកជាហែើម្ ហោយសារហផ្ទត ែការងារហនេះ, ហេើយមិ្នានហ វ្ ើេកម្មភាពណេវងរកការងារហផ្េង។ 
 

※ ក្សរែី①, ②, ③គទាោះជារម នក្សថ្ប្មប្បាក្ស់ឈន លួជាគែើម, គ្ឺចត់ ុក្សថាគ ែ្ ើការគពញគមា៉េ ងឬបានគ ែ្ ើពលក្សមម។ 

  

① ករែីប្រែូ ានទទួលយកហ វ្ ើការហោយមាច េ់ប្រកមុ្េ ុន, ហរៀបចំោរី កម្មផ្ទា ល់ខល នួ, ែំហែើការោរី កម្មផ្ទា ល់ខល នួ, ហ វ្ ើោរី កម្មប្រគួសារែូចជា
រំនួញ/ការងារកេិកម្ម , ករែីានផ្តល់កំោងំពលកម្មតាម្រយៈកិចចេនយ/ែំណ្តង, ហ វ្ ើការហៅផ្ាេះ, េកម្មភាពេម ័ប្រគចិែត, ហេើយករែីចំនួន

ហមា៉េ ងពលកម្មកន ុង1ថ្ងៃជាហរលហប្រកាម្4ហមា៉េ ង (ហលើកណលងករែីកាៃ យជាអ្នកមានធានរា៉ា ប់រងថ្នធានរា៉ា ប់រងការងារ)។ 
 

② ករែីហរៀបចំោរី កម្មផ្ទា ល់ខល នួ, ែំហែើការោរី កម្មផ្ទា ល់ខល នួ, ហ វ្ ើោរី កម្មប្រគួសារែូចជារំនួញ/ការងារកេិកម្ម , ករែីានផ្តល់កំោងំ

ពលកម្មតាម្រយៈកិចចេនយ/ែំណ្តង, ហ វ្ ើការហៅផ្ាេះ, េកម្មភាពេម ័ប្រគចិែត, ហេើយករែីចំនួនហមា៉េ ងពលកម្មកន ុង1ថ្ងៃចាប់ពី4ហមា៉េ ងហឡើង

ប៉េុណនតទឹកប្រាក់ចំែូលហប្រកាម្ចំនួនអ្បបរមាថ្នប្រាក់ឈន លួប្របចាំថ្ងៃ(*)។ 

* 2,574ហយ៉េន។ ចំនួនហនេះោចមានការផ្ទៃ េ់ប្រូហៅថ្ងៃ1ណខេីហាហរៀងរាល់ឆាន ំ។ 
 

※ គទាោះក្សរែីមិន  ួលបានចែូំលតាមរយៈគ ែ្ ើការគៅផ្ទោះឬរួយការងារក្ស៏គដាយ ចបំាច់ប្រកាសថាបានគ ែ្ ើការគៅផ្ទោះឬរួយការងារ។ ករែី

មានចំែូលតាម្រយៈការងារហៅផ្ាេះឬរួយការងារ (បានចំែូលគដាយពលក្សមមខល នួឯង), ចបំាច់ប្រកាសចំនួន ឹក្សប្បាក្ស់ចំែូលហនេះ។ 

 

 

   ិ្ ីសាស្តេត ណេវងរកការងារ, ពិែប្រាកែហេើយមានម្ខុរហប្រម្ើេប្របហេទនិមួ្យៗណែលហេឡូហ ើកជាហែើម្ានហរៀបចំ, ផ្េពវផ្ាយតាម្កាណេែ, 

ណេវងរកព័ែ៌មានហប្ររើេហរ ើេបុគគលិកតាម្អីុ្ន្ឺែិែ, និងពឹង ក់អ្នកសាគ ល់រន ណែនំជាហែើម្, ក៏ប៉េុណនត ហែើម្បីទទួលានការផ្តល់ប្រាក់ឧបែេម្ា

ហរល ចាំាច់មានល ធផ្លណសែ ងរក្សការងារណែលអាចរញ្ជជ ក្ស់គដាយសតានុម័ត។ លទធផ្លហនេះហៅថ្ន”ល ធផ្លសក្សមមភាពណសែ ងរក្សការងារ” 

(េកម្មភាពប្រែូ ានទទួលសាគ ល់ជាលទធផ្លេកម្មភាពណេវងរកការងារេូម្ហម្ើលទំព័របនា ប់)។ 

ហែើម្បីទទួលានការផ្តល់ប្រាក់ឧបែេម្ាហរល ចបំាច់គ ែ្ ើសក្សមមភាពប្ត ូបាន  ួលស្គគ ល់ជាល ធផ្លសក្សមមភាពណសែ ងរក្សការងារ ជាគរល

ោ៉េ ងគហើច2គលើក្ស ក្សន ុងក្សំឡុងគពលចរ់ពីថ្ងៃ  ួលស្គគ ល់គលើក្សមុន ែល់ថ្ងៃមុនថ្ងៃ  ួលស្គគ ល់គលើក្សគនោះ។ 

ម្យ៉េង, ករែីមានកប្រមិ្ែឧបែេម្ា ចបំាច់គ ែ្ ើសក្សមមភាពប្ត ូបាន  ួលស្គគ ល់ជាល ធផ្លសក្សមមភាពណសែ ងរក្សការងារ ជាគរលោ៉េ ងគហើច3

គលើក្ស ក្សន ុងក្សំឡុងគពលថ្នរយៈគពលក្សប្មិតឧរតថមភគនោះនិងក្សំឡុងគពលតប្មូ រយៈគពលប្ត ូ  ួលស្គគ ល់រនទ រ់គប្កាយមក្សគនោះ។ 

 

 

 

1133  អែ ីជាល ធផ្លសក្សមមភាពណសែ ងរក្សការងារ? 

អែ ីជាការគ ែ្ ើការងារគពញគមា៉េ ងឬពលក្សមម(ក្សរែីគូ្សសញ្ជេ 〇គលើប្រតិ ិនគលើលិខិតប្រកាស  ួលស្គគ ល់ការបាត់រង់ការងារ) 

គ ែ្ ើការគៅផ្ទោះឬរួយការងារ(ក្សរែគូី្សសញ្ជេ Xគលើប្រតិ និគលើលខិិតប្រកាស  ួលស្គគ ល់ការបាត់រង់ការងារ) 
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 ប្របការេំខាន់ៗណែលប្រែូ ានទទួលសាគ ល់ថ្នជាលទធផ្លេកម្មភាពណេវងរកការងារមានែូចែហៅហនេះ។ ការបានគមើលព័ត៌មានគប្រើសគរ ើស

រុគ្គលិក្សតាមគហឡូគ ើក្សនិងកាណសត, អីុន្ឺែិតជាគែើម, និងពឹងពាក្ស់អនក្សស្គគ ល់រន ណែនជំាគែើម មិនរមួរ ច្ ូលក្សន ុងល ធផ្លសក្សមមភាពណសែ ង

រក្សការងារគ ។ 

 ① ោក ់កយចំហ េះការហប្ររើេហរ ើេបុគគលិក 

 ② ការប្របឹកាពិហប្ររេះការងារ, ការណែនំការងារជាហែើម្ណែលហ វ្ ើហឡើងហោយហេឡូហ ើកជាហែើម្, ម្រឈម្ែឌ លរប្រម្ញុទទួលយកន  កិ 

 ③  គគេិកា, េិកាខ សាោណែលហ វ្ ើហឡើងហោយហេឡូហ ើកជាហែើម្, ម្រឈម្ែឌ លរប្រម្ញុការទទួលយកន កិ 

 ④ ការប្របឹកាពិហប្ររេះ, ការណែនំការងារជាហែើម្ណែលហ វ្ ើហឡើងហោយហោយសាេ ប័នឯករនណែលមានការអ្នុញ្ជញ ែិ/ហេចកត ីរូនែំែឹង (ប្រកមុ្

េ ុនណែនំការងារឯករន, ប្រកមុ្េ ុនប ជ្ នូពលករ) 

 ⑤ េិកាខ សាោណែនំ  ិ្ ីសាស្តេត ហ វ្ ើេកម្មភាពណេវងរកការងារជាហែើម្ណែលហ វ្ ើហឡើងហោយហោយសាេ ប័នឯករនណែលមានការអ្នុញ្ជញ ែិ/ហេ
ចកត ីរូនែំែឹង (ប្រកមុ្េ ុនណែនំការងារឯករន, ប្រកមុ្េ ុនប ជ្ នូពលករ)  

 ⑥ ការប្របឹកាពិហប្ររេះការងារជាហែើម្ណែលហ វ្ ើហឡើងហោយសាេ ប័នសាធារែៈជាហែើម្ (អ្ងគការរំប្រទទទួលយក អ្នកចាេ់ររា/ពិការ/ អ្នកណេវង

រកការងារ, ោជាញ ្រែំបន់, ប្រកមុ្េ ុនផ្តល់ព័ែ៌មានហប្ររើេហរ ើេបុគគលិក, ប្រកមុ្េ ុនកាណេែជាហែើម្) 

 ⑦  គគេិកា/េិកាខ សាោតាម្ម្ុខណែលហ វ្ ើហឡើងហោយសាេ ប័នសាធារែៈជាហែើម្ (អ្ងគការរំប្រទទទួលយក អ្នកចាេ់ររា/ពិការ/ អ្នកណេវង

រកការងារ, ោជាញ ្រែំបន់, ប្រកមុ្េ ុនផ្តល់ព័ែ៌មានហប្ររើេហរ ើេបុគគលិក, ប្រកមុ្េ ុនកាណេែជាហែើម្), ការចូលរមួ្កិចចប្របរុំពនយល់ពីប្រកមុ្េ ុន

ណែលោចប្របឹកាពិហប្ររេះលកខែៈបុគគលជាហែើម្។ 

 ⑧ ប្របលងថ្នន ក់ជាែតិាម្ម្ុខប្របហេទណែលមានែំថ្លកន ុងការចូលហ វ្ ើការហឡើង ញិ, ប្របលងេម្ែេភាពរំនញជាហែើម្ 

※ ករែីម្ិនចាេ់ថ្នប្រែូ នឹងលទធផ្លេកម្មភាពណេវងរកការងារឬអ្ែ់, េូម្សាកេួរម្កហេឡូហ ើកជាហែើម្។ 
  ប្របការណែលប្រែូ ានទទួលសាគ ល់ជាលទធផ្លេកម្មភាពណេវងរកការងារទាងំហនេះ មានប្របេទិធភាពខាៃ ំងែល់ការអ្នុ ែតន៍ជាក់ណេតងនូ ការ

ចូលហ វ្ ើការហឡើង ញិានឆាប់ហទាេះជា1ថ្ងៃ, េូម្យកម្កអ្នុ ែតន៍ហោយានហពញហលញកន ុង ិ្ ីសាស្តេត ណេវងរកការងារប្របចាំថ្ងៃថ្នអ្នកទាងំ

អ្េ់រន ។ 

  េូម្បញ្ជា ក់ថ្ន ចំហ េះលទធផ្លេកម្មភាពណេវងរកការងារណែលានប្របកាេ, ោចប្រែូ ានបញ្ជា ក់ការពិែហោយសាកេួរហៅសាេ ប័ន

ណែលហប្របើប្រាេ់ជាហែើម្, ហេើយការប្របកាេណែលខុេពីការពិែនឹងចាែ់ជាការទទួលឧបែេម្ាម្ិនប្រែឹម្ប្រែូ ។ 

  
 ប្រាក់ឧបែេម្ាហរល ប្ត ូបានគ រចូលគែនីេនេថំ្នសាេ ប័នេិរ ញ្  ែថ ុណែលហោកអ្នកានកំែែ់ ចំហ េះចំណែក្សចំនួនថ្ងៃណែលបាន  ួល

ស្គគ ល់គប្កាយបាន  ួលការ  ួលស្គគ ល់ការបាត់រង់ការងារ។ 

 គួរបញ្ជា ក់ថ្ន ការហ រចូលគែនីេនេគឺំគប្កាយថ្ងៃ  ួលស្គគ ល់ការបាត់រង់ការងារប្រណហល7ថ្ងៃ (រយៈហពលហ រខុេរន ហៅតាម្សាេ ប័នេិរ ញ្  

ែថ ុ។ ករែីចំថ្ងៃឈប់េប្រមាករបេស់ាេ ប័នេិរ ញ្  ែថ ុែូចជាថ្ងៃហៅរ៍, ោទិែយ, បុែយជាែិជាហែើម្, គឺលុយចូលយឺែចំហ េះចំណែកថ្ងៃទាងំហនេះ)។ 

 គែនីេនេហំប្រៅពីប្របហេទប្រាក់េនេ ំ្ ម្មតារបេ់ហ ម្ េះេម្ីរន (ហប្រៅពីគែនីេនេទំុក) ម្ិនោចហ រានហទ, េូម្ប្របងុប្របយ័ែន។ 

េូម្បញ្ជា ក់ថ្នហ ម្ េះអ្នកហ រចូលគឺ”コウセイロウドウショウショクギョウアンテイキョク” (“Koseirodosho shokugyo anteikyoku”)

។ ហៅហលើហេៀ ហៅធានររមានប្រពីនហ ម្ េះខាងហលើប្រែឹម្ ក់កណ្តត ល។ ※ខុេរន តាម្សាេ ប័នេិរ ញ្  ែថ ុ។ 

 

 

 

 

 

 

 

1155  អំពីការ ូទាត់ប្បាក្ស់ឧរតថមភគរល 

1144  ក្សន ុងល ធផ្លសក្សមមភាពណសែ ងរក្សការងារមានអែ ីខលោះ? 

☆ ហពលប្រូហ ម្ េះ, ប្ររន់ណែែូរហ ម្ េះកន ុងហេៀ ហៅ្នររម្ិនោចហ រចូលានហទ, ោច់ខាែេូម្ភាា ប់ហេៀ ហៅ្នររណែលមាន

ហ ម្ េះងមី ោក់ម្កអ្នកទទួលបនទ ុកថ្នហេឡូហ ើកជាហែើម្។ 

☆ ចំហ េះចំនួនប្រាក់ឧបែេម្ាណែលានហ រចូល, េូម្ពិនិែយថ្នមានខុេរន រវាងចំនួនហលើប័ែណ អ្នកមានលកខែៈេម្បែត ិទទួលការផ្តល់
ធានរា៉ា ប់រងការងារនិងចំនួនហលើហេៀ ហៅគែនីេនេណំែរឬហទ។ 

☆ ចំនុចមិ្នចាេ់ េូម្សាកេួរម្កអ្នកទទួលបនទ ុកថ្នហេឡូហ ើកជាហែើម្។ 
សូមប្រងុប្រយ័តន 
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ថ្ងៃចប់រយៈហពលទទួលការឧបែេម្ា 

រយៈហពលពនយ 

ថ្ងៃចប់រយៈហពលទទួលការឧបែេម្ា

ហប្រកាយពនយ 

កន ុងករែីោឈប់ការងារចាប់ពីោយុ60ឆាន ំហឡើង(50ឆាន ំហឡើងចំហ េះន កិ) និងោឈប់ហោយសារចប់ការទទួលយកហ វ្ ើការងារបនត

ហប្រកាយែល់ោយុ, ហេើយានប្របកាេថ្នម្ិនានោក់ កយណេវងរកការងារកន ុងរយៈហពលហងរហប្រកាយោឈប់, េម្ីរនោចពនយរយៈ

ហពលទទួលការឧបែេម្ាេប្រមាប់ចំណែករយៈហពលណែលានប្របកាេ(អ្ែិបរមា1ឆាន ំ)។ ការផ្ុែកំែែ់ហេន ើរេុំគឺកន ុងរងវង់2ណខចាប់ពីថ្ងៃ

បនា ប់ថ្ងៃាែ់បង់ការងារ។ ប្របេិនហបើមានហរលបំែងចង់ហ វ្ ើការពនយហនេះ, ោច់ខាែេូម្ប្រាប់ម្កអ្នកទទួលបនទ ុកហពលោក់ប័ែណ

ាែ់បង់ការងារហៅហេឡូហ ើកជាហែើម្(ហប្រកាយានោក់ កយណេវងរកការងារ ម្ិនោចហ វ្ ើការពនយហនេះហទ េូម្ប្របងុប្របយ័ែន)។ 

  

រយៈហពលោចទទួលប្រាក់ឧបែេម្ាហរល ជាហរល, ចាប់ពីថ្ងៃបនា ប់ថ្ងៃាែ់បង់ការងារកន ុង1យៈហពល1ឆាន ំ (ហម្ើលទំព័រ8), ក៏ប៉េុណនតកន ុងករែី

ែូចែហៅហនេះ ោចពនយរយៈហពលទទួលការឧបែេម្ា។ កន ុងកំឡុងហពលហនេះ កន ុងករែីមានរំងឺ, របួេ, ពហ េះ, មាែុភាព, ហម្ើលណងកូន (ហប្រកាម្

3ឆាន ំ), ហម្ើលណងកូនមុ្នចូលហរៀនបឋម្េិកា, ហម្ើលណងប្រគួសារសាច់ញាែិ, ករែីេម្ីរនហៅជាមួ្យបត ីឬប្របពនធ ហ វ្ ើការហៅបរហទេ, រយៈហពលម្ិន

ោចបនតហ វ្ ើការហពញហមា៉េ ងចាប់ពី30ថ្ងៃហោយសារេកម្មភាពេម ័ប្រគចិែតហងរ, ោចបូកប ច្ លូចំនួនថ្ងៃណែលម្ិនោចហ វ្ ើការហពញហមា៉េ ងហនេះហៅ

រយៈហពលទទួលការឧបែេម្ា (រយៈគពលអាចរូក្សរ ច្ ូលគៅរយៈគពល  ួលការឧរតថមភគ្ឺ3ឆ្ន ំជាអតិររមា) 

 

 

 កន ុងករែីហេន ើរេុំពនយរយៈហពលទទួលការឧបែេម្ា ជាហរលែប្រម្ូ ហោយហ វ្ ើហោយានឆាប់ ចាប់ពីថ្ងៃបនា ប់ថ្ងៃណែលម្ិនោចហ វ្ ើការបនត

ចាប់ពី30ថ្ងៃហឡើង ក៏ប៉េុណនត ប្របេិនហបើកន ុងចហនៃ េះរេូែែល់ថ្ងៃចុងហប្រកាយថ្នរយៈហពលទទួលការឧបែេម្ាបនា ប់ពីការពនយ, គឺោចហេន ើរេុំ។ 

េូម្ោក់ឯកសារខាងហប្រកាម្ហៅហេឡូហ ើកជាហែើម្។ 

1 “ កយហេន ើរេុំពនយរយៈហពលទទួលការឧបែេម្ា” 

2 “ប័ែណ អ្នកមានលកខែៈេម្បែត ិទទួលការផ្តលធ់ានរា៉ា ប់រងការងារ” 

3 “ឯកសារោចបញ្ជា ក់ការពិែចំហ េះហេែុផ្លពនយ” 

  (ោចហផ្ញើរតាម្ប៉េុេត ៍ឬោក់តាម្អ្នកែំណ្តង, ចំហ េះអ្នកែំណ្តងចាំាច់មានលិខិែប្របគល់េិទធិ)។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ប្របេិនហបើការពនយរយៈហពលទទួលការឧបែេម្ាប្រែូ ានយល់ប្រពម្ នឹងប្របគល់រូន”លិខិែរូនែំែឹងេត ីពីការពនយរយៈហពលទទួលការ

ឧបែេម្ា”, ហេើយហពលហេែុផ្លថ្នការពនយានប ច្ ប់, េូម្ោក់លិខិែម្កហេឡូហ ើកជាហែើម្ភាៃ ម្។ 

 គួរបញ្ជា ក់ថ្ន, ហយាងតាម្ហេែុផ្លថ្នការពនយ នឹងែប្រម្ូ ហោយោក់ឯកសារបញ្ជា ក់េំបុប្រែពិនិែយរបេ់ប្រគូហពទយជាហែើម្។ 

 ហប្រកាយានហេចកត ីេហប្រម្ចថ្នលកខែៈេម្បែត ិទទួលការឧបែេម្ា, ហពលេេ ិែកន ុងសាេ នភាពម្ិនោចហ វ្ ើការចាប់ពី15ថ្ងៃហឡើងហោយសាររំងឺ

ឬរបួេ មានករែីោចទទួលការផ្តល់ប្រាក់ឧបែេម្ារបួេរំងឺណែលមានទឹកប្រាក់ហេម ើររំនួេប្រាក់ឧបែេម្ាហរល។ លំអ្ិែ េូម្ោន”31 ហពល

មិ្នោចហ វ្ ើការហោយសាររំងឺឬរបួេ?”។ 

 

 

  

 

 

 

 

1166  អែ ីជាការពនារយៈគពល  ួលការឧរតថមភ? 

អំពីណរររ គសន ើរសុពំនារយៈគពល  ួលការឧរតថមភ 

រយៈហពលទទួលការឧបែេម្ា(1ឆាន ំ) 

រយៈហពលម្ិនោចហ វ្ ើការ(30ថ្ងៃហឡើង) 

ថ្ងៃបនា ប់ថ្ងៃ

ាែ់បង់ការងារ 
ប្រាក់ឧបែេម្ាហរលកន ុងចហនៃ េះហពលហនេះម្ិនោចទទួលហទ។ 

ឧទាហរែ៍ 

អំពីការពនារយៈគពល  ួលការឧរតថមភថ្នអនក្សោឈរ់ការងារគដាយស្គរែល់អាយុចរ់ពី60ឆ្ន ំគឡើង 
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ហពលបែិហេែ ម្ិនចូលហ វ្ ើការណែលហេឡូហ ើកជាហែើម្ណែនំ, ម្ិនទទួលការបែុ្េះបណ្តត លការងារសាធារែៈណែលានណែនំ, ម្ិនទទួលការ

ណែនំបងាា ញការងារហ វ្ ើហឡើងហោយហេឡូហ ើកជាហែើម្ ហោយរម នហេែុផ្លេម្ប្រេប, ឬហពលានឈប់ ក់កណ្តត លទីការបែុ្េះបណ្តត លហោយ

មូ្លហេែុផ្ទា ល់ខល នួ, នឹងម្ិនោចទទួលការផ្តល់ប្រាក់ឧបែេម្ាហរលចាប់ពីថ្ងៃហនេះ រយៈហពល1ណខ។ 

 

ក្សន ុងក្សរែីមិនអាចមក្សគហឡូគ ើក្សជាគែើមនថ្ងៃ  ួលស្គគ ល់, ចំហ េះការម្ិនោចម្កកន ុងរយៈហពលប្រែឹម្ថ្ងៃទទួលសាគ លន់ិងចំថ្ងៃទទួលសាគ ល់, 

មនិអាច  ួលការ  ួលស្គគ ល់ការបាត់រង់ការងារ (ការផ្តល់ប្បាក្ស់ឧរតថមភគរល)គ ។ 

ហេើយកន ុងករែីម្កហេឡូហ ើកជាហែើម្ប្រែឹម្ថ្ងៃម្ុនថ្ងៃទទួលសាគ ល់បនា ប់ ហេើយមិ្នានហ វ្ ើេកម្មភាពណេវងរកការងារហោយហពញហលញែូច

ជាការប្របឹកាពិហប្ររេះការងារ, នឹងមិនអាច  ួលការ  ួលស្គគ ល់ការបាត់រង់ការងារចំគពាោះរយៈគពលរហូតែល់ថ្ងៃមុនថ្ងៃ  ួលស្គគ ល់រនទ រ់

គនោះផ្ងណែរ។ 

េូម្ហម្ើលឧទាេរែ៍ខាងហប្រកាម្។ 

① ក្សរែីមិនបានមក្សក្សន ុងថ្ងៃ  ួលស្គគ ល់ណខ10ថ្ងៃ15, គហើយបានមក្សក្សន ុងថ្ងៃ  ួលស្គគ ល់ណខ11ថ្ងៃ12 

 

 

 

 

 

ប្របេិនហបើមិ្នម្ករេូែែល់ថ្ងៃម្នុ(11/11)ថ្នថ្ងៃទទួលសាគ ល់បនា ប(់11/12)ថ្នថ្ងៃទទួលសាគ ល(់10/15)ណែលម្ិនានម្កហទ, នឹងម្ិនោច

ទទួលការឧបែេម្ារយៈហពល56ថ្ងៃ ចាប់ពីណខ9ថ្ងៃ17ែល់ណខ11ថ្ងៃ11។ 

② មិនបានមក្សក្សន ុងថ្ងៃ  ួលស្គគ ល់ណខ10ថ្ងៃ15, គហើយរនទ រ់ពីបានមក្សក្សន ុងចគនល ោះណខ10ថ្ងៃ16ែល់ណខ11ថ្ងៃ11 និងបាន  ួលប្រឹក្សាពិគប្រោះ

ការងារ, គហើយបានមក្សក្សន ុងថ្ងៃ  ួលស្គគ ល់ណខ11ថ្ងៃ12។ 

 

 

 

 

 

 ម្ិនោចទទួលការឧបែេម្ារយៈហពល29ថ្ងៃ ចាប់ពីណខ9ថ្ងៃ17ែល់ណខ10ថ្ងៃ15។ 

 កន ុងរយៈហពលណខ10ថ្ងៃ16~ណខ11ថ្ងៃ11, ជាហរលចាំាច់មានលទធផ្លេកម្មភាពណេវងរកការងារចាប់ពី2ហលើក។ 

③ អនក្សមានក្សប្មិតឧរតថមភ3ណខ មិនបានមក្សក្សន ុងថ្ងៃ  ួលស្គគ ល់ណែលបានក្សំែត់, គហើយបានមក្សគប្កាយ3ណខក្សនលងផុ្ត 
 

 

 

 

 

 

 ការរង់ចាំឬកប្រម្ិែឧបែេម្ាម្ិនានប ច្ប់, ម្ិនប្រែូ ឧបែេម្ា (ហម្ើលទំព័រ10)។

1188  ប្រសិនគរើប្រសិនគរើមិនបានមក្សគហឡូគ ើក្សជាគែើមនថ្ងៃ  ួលស្គគ ល់? 

1177  អែ ីជាការក្សប្មិតឧរតថមភគដាយស្គរការរែិគសែណែនជំាគែើម? 

ម្ិនម្ក 

ម្ិនោចទទួលការឧបែេម្ា ម្ិនោចទទួលការឧបែេម្ា ម្ិនោចទទួលការឧបែេម្ា 

ថ្ងៃទទួលសាគ ល់(9/17) ថ្ងៃទទួលសាគ ល់(10/15) ថ្ងៃទទួលសាគ ល់(11/12) ថ្ងៃទទួលសាគ ល់(12/10) 

ម្ក ម្ក ម្ក 

9／17 ~ 10／14 10／15 ~ 11／11 11／12 ~ 12／9 

ម្ិនម្ក 

ម្ិនោចទទួលការឧបែេម្ា ប្រែូ ឧបែេម្ាចាប់ពី10/16 ោចទទួលការឧបែេម្ា 

ថ្ងៃទទួលសាគ ល់(9/17) ថ្ងៃទទួលសាគ ល់(10/15) ថ្ងៃទទួលសាគ ល់(11/12) ថ្ងៃទទួលសាគ ល់(12/10) 

ម្ក ម្ក ម្ក 

9／17 ~ 10／14 10／16 ~ 11／11 11／12 ~ 12／9 

មក្សគែើមបីប្រឹក្សាពិគប្រោះការងារ 

ាែ់បង់ការងារ 
ថ្ងៃេហប្រម្ចលកខែៈ

េម្បែត ិទទួលការឧបែេម្ា ម្និម្ក ម្ិនម្ក ម្ិនម្ក ម្ក 

(8／27) (9／17) (10／15) (11／12) (12／10) 

ថ្ងៃទទួលសាគ ល់ែំបូង ថ្ងៃទទួលសាគ ល់ ថ្ងៃទទួលសាគ ល់ ថ្ងៃទទួលសាគ ល់ 

ម្ិនប្រែូ ឧបែេម្ា 
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ប្របេិនហបើមិ្នម្កកន ុងថ្ងៃទទួលសាគ ល់ណែលានកំែែ់, ណតកន ុងករែីមានហេែុផ្លណែលម្ិនោចហរៀេវាងានែូចខាងហប្រកាម្, ោចផ្ទល ស់

រត រូថ្ងៃ  ួលស្គគ ល់ជាក្សរែពីគិសស។ 

 កន ុងករែីហនេះ ដាច់ខាតសូមទាក្ស់ ងមក្សគហឡូគ ើក្សជាគែើមជាមុនគែើមបី  ួលការណែន។ំ 

 កន ុងករែីទទួលយកការផ្ទៃ េ់ប្រូថ្ងៃទទួលសាគ ល់, ជាហរលចបំាច់មានលិខិតរញ្ជជ ក្ស់ជាគែើមការពិែជាក់ណេតងណែលោចយល់ (ចំហ េះលិខិែ

បញ្ជា ក់ជាហែើម្ណែលចាំាច់, េូម្ទទួលយកការណែនំហៅកណនៃងទទួលថ្នហេឡូហ ើកជាហែើម្)។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 ហោយសាររំងឺ មិ្នោចម្កកន ុងថ្ងៃទទួលសាគ ល់ណខ10ថ្ងៃ15, យកឯកសារបញ្ជា ក់ការពិែណែលោចយល់ម្កកន ុងណខ10ថ្ងៃ17 តាម្ការ

ណែនំរបេ់ហេឡូហ ើកជាហែើម្ 

 

 

 

 

 

 កន ុងណខ10ថ្ងៃ17 ោចទទួលការទទួលសាគ ល់ចំណែក30ថ្ងៃចាប់ពីណខ9ថ្ងៃ17ែល់ណខ10ថ្ងៃ16, កន ុងណខ11ថ្ងៃ12 ោចទទួលការទទួលសាគ ល់

ចំណែក26ថ្ងៃចាប់ពីណខ10ថ្ងៃ17ែល់ណខ11ថ្ងៃ11។ 

 

 ហេើយកន ុងករែីម្ិនោចម្កកន ុងថ្ងៃទទួលសាគ ល់ណែលានកំែែ់ហទ, ប្របេិនហបើហេែុផ្លមានប្រែូ ណ្តមួ្យពី①ែល់③ែូចខាងហប្រកាម្, ោច

ទទួលការទទួលសាគ លេ់រុបកន ុងថ្ងៃទទួលសាគ ល់ហលើកហប្រកាយ ណផ្ែកតាម្ឯកសារបញ្ជា ក់ពីហេែុផ្លហនេះ។ 

កន ុងករែីហនេះក៏ហោយ ោច់ខាែេូម្ទាក់ទងម្កហេឡូហ ើកជាហែើម្ រចួទទួលការណែនំ។ 

 ① មានរំងឺ, របួេកន ុងកំឡុងហពល14ថ្ងៃណែលមិ្នោចហ វ្ ើការាន (លិខិែបញ្ជា ក់របួេរំងឺ) 

 ② ហពលេមាា េន៍ជាមួ្យភាគីហប្ររើេហរ ើេបុគគលិក តាម្រយៈការណែនំរបេ់ហេឡូហ ើកជាហែើម្ (លខិិែបញ្ជា កេ់មាា េន)៍ 

 ③ ហពលម្ិនោចម្កហោយសារហប្ររេះម្េនតរាយនិងហប្ររេះថ្នន ក់ហផ្េងហទៀែណែលម្ិនោចហរៀេវាងាន (ទឹករំនន់, រ ជ្ យួែី, ហប្ររេះថ្នន ក់

ចរាចរែ៍។ល។) (បញ្ជា ក់ពីោជាញ ្រ) 

 

1199  អំពីការផ្ទល ស់រត រូថ្ងៃ  ួលស្គគ ល់អំពីការផ្ទល ស់រត រូថ្ងៃ  ួលស្គគ ល់ 

(9／17) 

ថ្ងៃទទួលសាគ ល់ 

ោចទទួលការឧបែេម្ា ោចទទួលការឧបែេម្ា 

ថ្ងៃទទួលសាគ ល់ 

(10／15) (10／17) (11／12) 

ថ្ងៃទទួលសាគ ល់ 

(9／17 ~ 10／16) (10／17 ~ 11／11) 

ម្ក ម្ក ម្ក ម្ិនម្ក 

ឧទាហរែ៍ 

☆ ហ វ្ ើការហពញហមា៉េ ង 

 ☆ េមាា េន៍ជាមួ្យភាគីហប្ររើេហរ ើេ, េេ ិែកន ុងែំហែើការហប្ររើេហរ ើេ, ប្របលងចូល។ល។ 

 ☆ ប្របលងថ្នន ក់ជាែិតាម្មុ្ខរំនញ, ប្របលងរំនញ  

  ☆ ករែីចូលហរៀនថ្នន ក់ហផ្េងៗតាម្ការណែនំរបេ់ហេឡូហ ើកជាហែើម្ 

 ☆ មានរំងឺ, របួេកន ុងកំឡុងហពល14ថ្ងៃណែលមិ្នោចហ វ្ ើការាន 

 ☆ ហរៀបោ េ៍ពិ េ៍របេ់េម្ីរន  

 ☆ហម្ើលណងប្រគួសារសាច់ញាែិ, សាេ នភាពហប្ររេះថ្នន ក់ខាៃ ំងឬសាៃ ប់, ោ េ៍ពិ េ៍(ម្ិនណម្នប្រគួសារសាច់ញាែិទាងំអ្េ់រន ,  

មានកំែែ់ណែន) 

 ☆ មានពិ្ីហបើកបហ េនកាល, ឬប ច្ប់ការេិការបេ់កូនឬបអ នូជាេិេេអ្នុ ទិយល័យចុេះ 

  ជាហែើម្ 

គហតុផ្លមិនអាចគរៀសវាងបាន? 
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ហពលការចាប់ហផ្តើម្ការងារ (រមួ្ទាងំរយៈហពលសាកលបង, រយៈហពលបែុ្េះបណ្តត ល, ការងារហប្រៅហមា៉េ ង, ការងារផ្ទែតាម្) និងោរី កម្មាន

កំែែ់, ជាហរលេូម្ម្កហេឡូហ ើកជាហែើម្ថ្ងៃមុ្នថ្ងៃចាប់ហផ្តើម្ការងារឬោរី កម្ម (ករែីមានរយៈហពលហរៀបចំហែើម្បីចាប់ហផ្តើម្ោរី កម្មគឺ

ហរៀបចំ), រូនែំែឹងពីការងារតាម្រយៈលិខិែប្របកាេទទួលសាគ ល់ការាែ់បង់ការងារ, រចួទទួលការទទួលសាគ ល់ការាែ់បង់ការងារ។ 

 

 

□ រែ័ណ អនក្សមានលក្សខែៈសមបតត ិ ួលការផ្តលធ់ានរ៉ា រ់រងការងារ 

□ លខិិតប្រកាស  ួលស្គគ លក់ារបាត់រង់ការងារ 

□ លខិិតរញ្ជជ ក់្សថាបានជារ់ការងារជាគែើម 

 

※ គពលបានជារ់ចូលការងារ (កាលររគិចេតចូលគ ែ្ ើការមុនក្សិចចប្ររុំពនយល់ធានរ៉ា រ់រងការងារ) គ្ិតមក្សែល់ក្សិចចប្ររុំពនយល់ធានរ៉ា រ់រង

ការងារ, សូមយក្ស”គសចក្សត ីណែន”ំគនោះឬអែ ីណែលបានណែនគំអាយយក្សគៅក្សិចចប្ររុំពនយល់, មក្សគហឡូគ ើក្សជាគែើមមុនថ្ងៃចូលគ ែ្ ើការ, និង

រូនែំែឹងពីការចូលគ ែ្ ើការគនោះ។ 

※ ក្សរែីថ្ងៃ  ួលស្គគ ល់ប្ត ូបានក្សំែត់មុនថ្ងៃចូលគ ែ្ ើការ, ចបំាច់មក្សគហឡូគ ើក្សជាគែើមក្សន ុងថ្ងៃគនោះ គហើយ  ួលការ  ួលស្គគ ល់ការ

បាត់រង់ការងារ។ 

※ ក្សរែីមក្សគហឡូគ ើក្សជាគែើមគហើយមិនបានរំគពញណរររ ណែលមានក្សំែត់, នឹងមិនអាចគ ែ្ ើការគសន ើរសំុប្បាក្ស់ឧរតថមភការចូលគ ែ្ ើការ

គឡើង ញិគ  ែូចគនោះសូមប្រងុប្រយ័តន។ 

 

ករែីសល់ចំនួនថ្ងៃឧរតថមភចរ់ពី1ភាគ្3ថ្នចំនួនថ្ងៃឧបែេម្ាកែំែ់ថ្នប្រាក់ឧបែេម្ាហរល, បានចូលគ ែ្ ើការងារណែលមានគសថ រភាព, និង

បានរំគពញប្គ្រ់លក្សខែឌ ឧរតថមភ , េម្ីរនោចទទួលការផ្តល់ប្បាក្សឧ់រតថមភការចូលគ ែ្ ើការគឡើង ញិ។ 

ករែីានចូលហ វ្ ើការហោយបនេល់ចំនួនថ្ងៃឧបែេម្ាកំែែ់1ភាគ3ហឡើង ទឹកប្រាក់ឧបែេម្ាទទួលានគឺ យក60%ថ្នចំនួនថ្ងៃឧបែេម្ាេល ់

គុែនឹងទឹកប្រាក់ឧបែេម្ាហរលប្របចាំថ្ងៃ, ករែីានចូលហ វ្ ើការហោយបនេល់ចំនួនថ្ងៃឧបែេម្ាកំែែ2់ភាគ3ហឡើង ទឹកប្រាក់ឧបែេម្ាទទួល

ានគឺ យក70%ថ្នចំនួនថ្ងៃឧបែេម្ាេល់ គុែនឹងទឹកប្រាក់ឧបែេម្ាហរលប្របចាំថ្ងៃ។ 

 

ចំនួនថ្ងៃឧរតថមភ

ក្សំែត់ 

ចំនួនថ្ងៃឧរតថមភសល់ 
 កឹ្សប្បាក្ស់ឧរតថមភការចូលគ ែ្ ើការគឡើង ញិ 

ក្សរែីអប្តាឧរតថមភ60% ក្សរែីអប្តាឧរតថមភ70% 

90ថ្ងៃ 30ថ្ងៃហឡើង 60ថ្ងៃហឡើង  

120ថ្ងៃ 40ថ្ងៃហឡើង 80ថ្ងៃហឡើង 

150ថ្ងៃ 50ថ្ងៃហឡើង 100ថ្ងៃហឡើង 

180ថ្ងៃ 60ថ្ងៃហឡើង 120ថ្ងៃហឡើង 

210ថ្ងៃ 70ថ្ងៃហឡើង 140ថ្ងៃហឡើង 

240ថ្ងៃ 80ថ្ងៃហឡើង 160ថ្ងៃហឡើង 

270ថ្ងៃ 90ថ្ងៃហឡើង 180ថ្ងៃហឡើង 

300ថ្ងៃ 100ថ្ងៃហឡើង 200ថ្ងៃហឡើង 

330ថ្ងៃ 110ថ្ងៃហឡើង 220ថ្ងៃហឡើង 

360ថ្ងៃ 120ថ្ងៃហឡើង 240ថ្ងៃហឡើង 

2211  អំពីប្បាក្ស់ឧរតថមភការចូលគ ែ្ ើការគឡើង ញិ 

2200  គពលការចរ់គផ្តើមការងារនិងអារី ក្សមមបានក្សំែត់? 

ឯក្សស្គរចបំាច់រូនែំែឹងការងារ 

កន ុងករែីគិែថ្នប្រែូ នឹងលកខែឌ ផ្តល់ប្រាក់ឧបែេម្ាការចូលហ វ្ ើការ

ហឡើង ញិ, ហយើងនឹងប្របគល់រូនប្រកោេ់ហេន ើរេុំឧបែេម្ា ហប្រកាយហ វ្ ើ

ការទទួលសាគ ល់ការាែ់បង់ការងារ។ 

(ហលខទេេភាគហប្រកាម្1ហយ៉េន កាែ់ហចាល) 

60% 

ឬ 

70% 

× 
ចំនួនថ្ងៃឧបែេម្ាេល់
ថ្នចំនួនថ្ងៃឧបែេម្ា
កំែែ់ 

× 
ទឹកប្រាក់
ឧបែេម្ាហរល
ប្របចាំថ្ងៃ 

(※មានកប្រម្ិែអ្ែិបរមា) 
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※ ទឹកប្រាក់ឧបែេម្ាហរលប្របចាំថ្ងៃហពលគែនប្រាក់ឧបែេម្ាការចូលហ វ្ ើការហឡើង ញិ មានកប្រមិ្ែអ្ែិបរមា។ 
 ○ អ្នកណែលហពលាែ់បង់ការងារ មានោយុហប្រកាម្60ឆាន ំ ・・・・・・・・ 6,195ហយ៉េន 

 ○ អ្នកណែលហពលាែ់បង់ការងារ មានោយុចាប់ពី60ឆាន ំនិងហប្រកាម្65ឆាន ំ ・・・ 5,013ហយ៉េន 

(កប្រម្ិែអ្ែិបរមាថ្នប្រាក់ឧបែេម្ាហរល ោចមានការផ្ទៃ េ់ប្រូហៅថ្ងៃ1ណខ8ហរៀងរាល់ឆាន ំ។) 

 កន ុងករែីានទទួលការផ្តល់ប្រាក់ឧបែេម្ាការចូលហ វ្ ើការហឡើង ញិ, នឹងប្រែូ ចាែ់ទុកថ្នានទទួលការផ្តល់ប្រាក់ឧបែេម្ាហរលថ្នចំណែក

ចំនួនថ្ងៃ ណែលប្រែូ នឹងចំនួនណែលានហោយណចកទឹកប្រាក់ឧបែេម្ានឹងទឹកប្រាក់ឧបែេម្ាហរលប្របចាំថ្ងៃ។ 

 

 

ជាចំនួនថ្ងៃណែលានែក ចំនួនថ្ងៃណែលានទទួលការផ្តល់ប្រាក់ឧបែេម្ាហរលហេើយហោយណផ្ែកហលើលកខែៈេម្បែត ិទទួលការឧបែេម្ា

ែូចរន ណែមួ្យ, ឬចំនួនថ្ងៃណែលានចាែ់ថ្នានទទួលប្រាក់ឧបែេម្ាហរលតាម្រយៈការានទទួលការផ្តល់ប្រាក់ឧបែេម្ារបួេរំងឺ, 

ប្រាក់ឧបែេម្ាហ វ្ ើការ, ប្រាក់ឧបែេម្ាការចូលហ វ្ ើការហឡើង ញិ ពីចំនួនថ្ងៃឧបែេម្ាកំែែ់។ 

※ ប្រសិនចំនួនថ្ងៃសល់ឧរតថមភគលើសចំនួនថ្ងៃចរ់ពីថ្ងៃចូលគ ែ្ ើការរហូតែល់ថ្ងៃណខឆ្ន ំថ្នការចរ់រយៈគពល  ួលការឧរតថមភ, ចំនួនថ្ងៃ

សល់ឧរតថមភគលើសចំនួនថ្ងៃចរ់ពីថ្ងៃចូលគ ែ្ ើការរហូតែល់ថ្ងៃណខឆ្ន ំថ្នការចរ់រយៈគពល  ួលការឧរតថមភជាចំនួនថ្ងៃសល់ឧរតថមភ។ 

គហើយក្សរែីបានចូលគ ែ្ ើការក្សន ុងក្សំឡុងគពលក្សប្មិតឧរតថមភ, ប្រសិនគរើចំនួនថ្ងៃសល់ឧរតថមភគលើសចំនួនថ្ងៃចរ់ពីថ្ងៃរនទ រ់ថ្ងៃចុង

គប្កាយថ្នរយៈគពលក្សប្មិតឧរតថមភ រហូតែល់ថ្ងៃណខឆ្ន ំចរ់រយៈគពល  ួលការឧរតថមភ, គនោះចំនួនថ្ងៃចរ់ពីថ្ងៃរនទ រ់ថ្ងៃចុងគប្កាយថ្ន

រយៈគពលក្សប្មិតឧរតថមភ រហូតែល់ថ្ងៃណខឆ្ន ំចរ់រយៈគពល  ួលការឧរតថមភ ជាចំនួនថ្ងៃសល់ឧរតថមភ។ 

 

 
ករែីានបំហពញប្រគប់លកខែឌចាប់ពី①ែល⑧់ែូចែហៅហនេះ, េម្ីរនោចទទួលការផ្តល់ប្រាក់ឧបែេម្ាការចូលហ វ្ ើការហឡើង ញិ។ 

ហេើយកន ុងករែីានចាប់ហផ្តើម្ោរី កម្មហប្រកាម្លកខែឌ ហងរមួ្យណែលោចទទួលសាគ ល់ថ្នានមាច េ់ការឯករារយ, ប្រាក់ឧបែេម្ាការចូលហ វ្ ើការ

ហឡើង ញិោចនឹងប្រែូ ានផ្តល់ហោយ (លកខែឌ ឧបែេម្ាកន ុងករែីហនេះ, េូម្សាកេួរម្កអ្នកទទួលបនទ ុកថ្នហេឡូហ ើកជាហែើម្)។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

លក្សខែឌ ផ្តល់ប្បាក់្សឧរតថមភការចូលគ ែ្ ើការគឡើង ញិ 

①ចំនួនថ្ងៃេល់ឧបែេម្ាប្រាក់ឧបែេម្ាហរលហប្រកាយានទទួលការទទួលសាគ ល់ការាែ់បង់ការងារប្រែឹម្ថ្ងៃមុ្នថ្ងៃចូលហ វ្ ើការ មានចាប់ពី1ភាគ3ថ្ន

ចំនួនថ្ងៃឧបែេម្ាកំែែ់ 

(ប្របេិនហបើចំនួនថ្ងៃេល់ឧបែេម្ា ហលើេចំនួនថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃចូលហ វ្ ើការរេូែែល់ថ្ងៃណខឆាន ំចប់រយៈហពលទទួលការឧបែេម្ា  ចំនួនថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃចូលហ វ្ ើការ

រេូែែល់ថ្ងៃណខឆាន ំចប់រយៈហពលទទួលការឧបែេម្ា  ជាចំនួនថ្ងៃេល់ឧបែេម្ា)  ※ចំហ េះចំនួនថ្ងៃេល់ឧបែេម្ា េូម្ហម្ើល”ចំនួនថ្ងៃេល់ឧបែេម្ាជាអ្វ ី”ហៅ

ខាងហលើ។ 

②ប្រែូ ានទទួលសាគ ល់ថ្នពិែជាានហ វ្ ើការហលើេពី1ឆាន  ំ

(ករែីរយៈហពលហ វ្ ើការ1ឆាន ំចុេះប្រែូ ានកំែែ់, ហេើយការេហប្រម្ចហរលហៅហងរមួ្យប្រែូ ានភាា ប់លកខែឌ ចំហ េះការបនតកិចចេនយការងារ, មិ្នចូល”ពិែ

ជាានហ វ្ ើការហលើេពី1ឆាន ំ”ហទ) 

③ចូលហ វ្ ើការហប្រកាយថ្ងៃចប់រង់ចា ំ

④ករែាីនទទួលកប្រមិ្ែឧបែេម្ាហោយហេែុផ្លាែ់បង់ការងារ, ចំហ េះរយៈហពល1ណខហប្រកាយថ្ងៃចប់រង់ចាំ,  ជាការានហ វ្ ើការតាម្រយៈការណែនំ

របេ់ហេឡូហ ើកជាហែើម្ ឬប្រកមុ្េ ុនណែនកំារងារណែលមានការអ្នុ ញ្ជញ ែិ/ការរូនែែំឹង  
⑤មិ្នណម្នប្រែូ ានទទួលយកហ វ្ ើការហឡើង ញិហោយមាច េ់ប្រកមុ្េ ុនមុ្នាែ់បង់ការងារ 

(ហម្ើលតាម្សាេ នភាពប្រាក់ហែើម្/ប្រាក់ទុន/្នធានម្នុេេ/ទំនក់ទំនងោរី កម្មជាហែើម្, រមួ្ទាងំមាច េ់ប្រកមុ្េ ុនណែលមានទំនក់ទនំងរិែេន ិែ

ជាមួ្យមាច េ់ប្រកមុ្េ ុនមុ្នាែ់បង់ការងារ)  

⑥ម្ិនានទទួលការផ្តល់ប្រាក់ឧបែេម្ាការចូលហ វ្ ើការហឡើង ញិ ឬប្រាក់ឧបែេម្ាការហរៀបចកំារងារហពញហមា៉េ ង ចំហ េះការងារកន ុងកឡុំងហពល3ឆាន ំម្ុនថ្ងៃចូលហ វ្ ើការ 

⑦មិ្នណម្នប្រែូ ានទទួលយកហ វ្ ើការហោយមាច េ់ប្រកមុ្េ ុនណែលានហប្ររើេហរ ើេ ចាប់ពីមុ្នការេហប្រម្ចលកខែៈេម្បែត ិទទួលការឧបែេម្ា(ោក់ កយណេវង

រកការងារ) 

⑧ជាហរល, ជាការទទួលយកហ វ្ ើការហប្រកាម្លកខែឌ ណែលានបំហពញលកខែឌ ែប្រមូ្ ចំហ េះអ្នកមានធានរា៉ា ប់រងថ្នធានរា៉ា ប់រងការងារ 

(ឧទាេរែ៍ ចំហ េះកិចចេនយហផ្ារេិទធ,ិ កិចចេនយពឹង ក់ជាហែើម្ មិ្នចូលជាអ្នកមានធានរា៉ា ប់រងថ្នធានរា៉ា ប់រងការងារហទ) 

ចបំាច់រំគពញប្គ្រល់ក្សខែឌ ែូចតគៅគនោះ 

អែីជា “ចំនួនថ្ងៃសល់ឧរតថមភ” 



 22 

※ចាប់ពីថ្ងៃេហប្រម្ចឧបែេម្ាប្របណេល1េាត េ ៍ និងប ច្ លូប្រាក់កន ុងគែនីណែលានកំែែ់។ រេូែែល់ការេហប្រម្ចឧបែេម្ា ោចហប្របើហពល

ហ ោហៅតាម្លទធផ្លថ្នការពិនិែយខៃ ឹម្សារហេន ើរេុំ។ 

 

 
 

ជាករែីានទទួលការណែនំហោយហេឡូហ ើកជាហែើម្ និងហៅេមាា េន៍ហៅប្រកមុ្េ ុន ហេើយានចូលហ វ្ ើការ។ ែូចហនេះករែីានហម្ើល

ការហប្ររើេហរ ើេបុគគលិកហបើកចំេររបេ់ហេឡូហ ើកជាហែើម្និងទេា ែត ីហប្ររើេហរ ើេបុគគលិកជាហែើម្, បានដាក្ស់ពាក្សយផ្ទទ ល់គដាយខល នួឯង

គហើយបានចូលគ ែ្ ើការ មិនចូលជា”ការចូលគ ែ្ ើការតាមរយៈការណែនរំរស់គហឡូគ ើក្សជាគែើម”ហទ (ករែីប្រកមុ្េ ុនណែនំការងារក៏

ែូចរន ណែរ) 

 

 

ប្រសិនគរើឆ្រ់រហ័សចូលគ ែ្ ើការគឡើង ញិ អប្តាឧរតថមភថ្នប្បាក់្សឧរតថមភការចូលគ ែ្ ើការគឡើង ញិនឹងគឡើងពី60%→70%។ 

 

□ ករែីប្រាក់ឧបែេម្ាហរលប្របចាំថ្ងៃ4,000ហយ៉េន, អ្នកមានចំនួនថ្ងៃឧបែេម្ាកំែែ់90ថ្ងៃ ានចូលហ វ្ ើការហៅប្រែឹម្ហពលណែលចំនួនថ្ងៃេល់ឧបែេម្ា60ថ្ងៃ 

 

 

 

 

 

□ ចំហ េះចំនួនថ្ងៃឧបែេម្ាកំែែ់90ថ្ងៃ, ចំនួនថ្ងៃេល់ប្រាក់ឧបែេម្ាហរលគឺ60ថ្ងៃ (2ភាគ3ហឡើង), ែូចហនេះអ្ប្រតាផ្តល់ប្រាក់ឧបែេម្ាការ

ចូលហ វ្ ើការហឡើង ញិគឺ70%។ 

□ ទឹកប្រាក់ឧបែេម្ាការចូលហ វ្ ើការហឡើង ញិគឺ 4,000ហយ៉េន ｘ 60ថ្ងៃ ｘ 70% = 168,000ហយ៉េន 

 

 

□ ករែីប្រាក់ឧបែេម្ាហរលប្របចាថំ្ងៃ4,000ហយ៉េន, អ្នកមានចំនួនថ្ងៃឧបែេម្ាកំែែ់90ថ្ងៃ ានចូលហ វ្ ើការហៅប្រែឹម្ហពលណែលចំនួនថ្ងៃេល់ឧបែេម្ា59ថ្ងៃ 

 

 

 

 

 

□ ចំហ េះចំនួនថ្ងៃឧបែេម្ាកំែែ់90ថ្ងៃ, ចំនួនថ្ងៃេល់ប្រាក់ឧបែេម្ាហរលគឺ59ថ្ងៃ (1ភាគ3ហឡើង), ែូចហនេះអ្ប្រតាផ្តល់ប្រាក់ឧបែេម្ាការ

ចូលហ វ្ ើការហឡើង ញិគឺ60%។ 

□ ទឹកប្រាក់ឧបែេម្ាការចូលហ វ្ ើការហឡើង ញិគឺ 4,000ហយ៉េន ✕ 59ថ្ងៃ ｘ 60% = 141,600ហយ៉េន 

 

 

2222  សូមគប្រើប្បាស់ប្បាក្ស់ឧរតថមភការចូលគ ែ្ ើការគឡើង ញិ 

“ការចូលគ ែ្ ើការតាមរយៈការណែនរំរស់គហឡូគ ើក្សជាគែើម”ជាអែី 

រង់ចាំ(7ថ្ងៃ) ផ្តល់ប្រាក់ឧបែេម្ាហរល(ចំណែក31ថ្ងៃ) ចំនួនថ្ងៃឧបែេម្ាកំែែ់(90ថ្ងៃ) 

ាែប់ង់

ការងារ 
ថ្ងៃេហប្រម្ចលកខ

ែៈេម្បែត ិ 

ថ្ងៃចប់

រង់ចាំ 

ថ្ងៃបនា ប់ថ្ងៃ

ចប់រង់ចាំ 

ថ្ងៃម្ុនថ្ងៃ

ចូលហ វ្ ើការ 
ថ្ងៃចូលហ វ្ ើការ   

ថ្ងៃចប់រយៈហពល

ទទួលការឧបែេម្ា 

រង់ចាំ(7ថ្ងៃ) ផ្តល់ប្រាក់ឧបែេម្ាហរល(ចំណែក30ថ្ងៃ) ចំនួនថ្ងៃឧបែេម្ាកំែែ់(90ថ្ងៃ) 

ាែប់ង់

ការងារ 
ថ្ងៃេហប្រម្ចលកខ

ែៈេម្បែត ិ 

ថ្ងៃចប់

រង់ចាំ 

ថ្ងៃបនា ប់ថ្ងៃ

ចប់រង់ចាំ 

ថ្ងៃម្ុនថ្ងៃ

ចូលហ វ្ ើការ 
ថ្ងៃចូលហ វ្ ើការ   ថ្ងៃចប់រយៈហពល

ទទួលការឧបែេម្ា 
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 កាលផុ្តក្សំែត់គសន ើរសំុគ្ឺចរ់ពីថ្ងៃរនទ រ់ថ្ងៃចូលគ ែ្ ើការក្សន ុងរយៈគពល1ណខ។ 

 កន ុងករែីហេន ើរេុំការផ្តលប់្រាក់ឧបែេម្ាការចូលហ វ្ ើការហឡើង  ញិ, េូម្ោក់ឯកសារខាងហប្រកាម្ម្កហេឡូហ ើកជាហែើម្។ 

1  កយហេន ើរេុំផ្តល់ប្រាក់ឧបែេម្ាការចូលហ វ្ ើការហឡើង ញិ (ចាំាចម់ានការបញ្ជា ក់ពីមាច េ់ប្រកមុ្េ ុនថ្នកណនៃងចូលហ វ្ ើការ) 
2 ប័ែណ អ្នកមានលកខែៈេម្បែត ិទទួលការផ្តលធ់ានរា៉ា ប់រងការងារ 
3 ឯកសារណែលហេឡូហ ើកជាហែើម្ែប្រមូ្ ហផ្េងហទៀែ 

※ ោចោក់ហផ្ញើរតាម្ប៉េុេត ៍ក៏ាន។ 
  

 

ប្រសិនជាមិនគប្កាយពីបានគ ែ្ ើរូនែំែឹងពីការចូលគ ែ្ ើការគៅគហឡូគ ើក្សជាគែើមគ , នឹងមិនអាចរំគពញណរររ គសន ើរសំុប្បាក្ស់ឧរតថមភការ

ចូលគ ែ្ ើការគឡើង ញិគ ។ 

គហើយគពល  ួលការផ្តល់ប្បាក្ស់ឧរតថមភការចូលគ ែ្ ើការគឡើង ញិ, ប្បាក្ស់ឧរតថមភការចូលគ ែ្ ើការគឡើង ញិថ្នអនក្សមានអាយុគប្ចើនណែលយក្ស

គហតុផ្លថ្នការចូលគ ែ្ ើការណតមួយ នឹងមិនប្ត ូបានផ្តល់គអាយគ ។ លំអិត សូមគមើល”36 អំពីការឧរតថមភការរនត  ួលគ ែ្ ើការ”។ 

 

 
 អ្នកានឆាប់រេ័េចូលហ វ្ ើការហឡើង ញិនិងានទទួលប្រាក់ឧបែេម្ាការចូលហ វ្ ើការហឡើង ញិ, ហេើយប្រែូ ានបនតទទួលយកហ វ្ ើការចាប់ពី6

ណខហឡើងហៅកណនៃងានចូលហ វ្ ើការហឡើង ញិ ប្រពម្ទាងំប្រាក់ឈន លួណែលប្រែូ ានទូទាែ់ហោយកន ុងកំឡុងហពល6ណខហៅកណនៃងចូលហ វ្ ើការហឡើង

  ញិ ទាបជាងហបើហប្របបបហ្ៀបនឹងប្រាក់ឈន លួមុ្ននឹងទទួលការផ្តល់ថ្នធានរា៉ា ប់រងការងារ, េម្ីរនោចទទួលការផ្តល់ប្បាក្ស់ឧរតថមភគងរគលើក្ស

ក្សមពស់ការងារ។ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

លក្សខែឌ ផ្តល់ប្បាក់្សឧរតថមភគងរគលើក្សក្សមពស់ការងារ 

2233  ណរររ ថ្នប្បាក្ស់ឧរតថមភការចូលគ ែ្ ើការគឡើង ញិមានែូចគមតច? 

2424  គប្កាយ  ួលប្បាក់្សឧរតថមភការចូលគ ែ្ ើការគឡើង ញិក៏្សមានការឧរតថមភផ្ងណែរ 

អំពីណរររ គសន ើរសុំប្បាក់្សឧរតថមភការចូលគ ែ្ ើការគឡើង ញិ 

សូមប្រងុប្រយ័តន 

 

①កំពុងទទួលការផ្តល់ប្រាក់ឧបែេម្ាការចូលហ វ្ ើការហឡើង ញិ។ 

②ប្រែូ ានទទួលយកហ វ្ ើការបនតចាប់ពី6ណខហឡើងហោយមាច េ់ប្រកមុ្េ ុនែណែល ចាប់ពថី្ងៃានចូលហ វ្ ើការហឡើង ញិណែលានទទួលការផ្តល់ប្រាក់ឧបែេម្ា

ការចូលហ វ្ ើការហឡើង ញិ។ 

※ហទាេះជាការប ជ្ នូបុគគលិក(ម្កហ វ្ ើការប្រកមុ្េ ុនេម្ព ័នធ )ជាហែើម្ណផ្ែកតាម្ហេែុផ្លរបេ់មាច េ់ប្រកមុ្េ ុនក៏ហោយ, ករែីានាែ់បង់លកខែៈេម្បែត ិ

អ្នកមានធានរា៉ា ប់រងថ្នធានរា៉ា ប់រងការងារ មុ្នរយៈហពល6ណខកនៃងផ្ែុចាប់ពីថ្ងៃចូលហ វ្ ើការណែលានទទួលការផ្តល់ប្រាក់ឧបែេម្ាការចូលហ វ្ ើ

ការហឡើង ញិ, នឹងមិ្នោចទទួលការផ្តល់ប្រាក់ឧបែេម្ាហទ។ 

(ករែបី្រាក់ឧបែេម្ាការចូលហ វ្ ើការហឡើង ញិប្រែូ ានផ្តល់ហោយហោយានចាប់ហផ្តើម្ោរី កម្ម, នឹងមិ្នោចទទួលការផ្តល់ប្រាក់ឧបែេម្ាហនេះហទ។) 

③ចំនួនទកឹប្រាក់ចំណែក1ថ្ងៃ(A)ថ្នប្រាក់ឈន លួណែលប្រែូ ានទូទាែ់កន ុរយៈហពល6ណខ ចាប់ពីថ្ងៃចូលហ វ្ ើការហឡើង ញិណែលានទទួលការផ្តល់ប្រាក់ឧបែេម្ា

ការចូលហ វ្ ើការហឡើង ញិ ហប្រកាម្ប្រាក់ឈន លួប្របចាថំ្ងៃ(B)មុ្នាែ់បង់ការងារ (ចំហ េះ ិ្ ីគែនហរលរវាងAនិងBេូម្ហម្ើល14ថ្នP6។) 

 ※កន ុងករែីប្រាក់ឈន លួប្របចាថំ្ងៃមុ្នាែ់បង់ការងារ ជាទឹកប្រាក់កប្រមិ្ែអ្បបរមា, ហោយសារទឹកប្រាក់ចំណែក1ថ្ងៃថ្នប្រាក់ឈន លួរយៈហពល6ណខហប្រកាយ

ចូលហ វ្ ើការហឡើង ញិហៅហប្រកាម្ប្រាក់ឈន លួប្របចាថំ្ងៃមុ្នាែ់បង់ការងារ ែូចហនេះមិ្នោចទទួលការផ្តល់ប្រាក់ឧបែេម្ាហនេះហទ។ 

ចបំាច់រំគពញប្គ្រ់លក្សខែឌ ខាងគប្កាម 
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 ឹក្សប្បាក្ស់ឧរតថមភ=(B - A)×ចំនួនថ្ងៃជាមូលដាា ន ូទាត់ប្បាក្ស់ឈន លួក្សន ុងក្សំឡុងគពល6ណខចរ់ពីថ្ងៃចូលគ ែ្ ើការគឡើង ញិ  

(ករែីប្របព័នធ ណខគឺចំនួនថ្ងៃតាម្ប្របែិទិន, ករែីប្របព័នធ ថ្ងៃឬប្របព័នធ ហមា៉េ ងគឺចំនួនថ្ងៃពលកម្ម) 

គួរបញ្ជា ក់ថ្ន, ទឹកប្រាក់កប្រមិ្ែអ្ែិបរមាគឺែូចែហៅហនេះ។ 

 ឹក្សប្បាក្ស់ក្សប្មិតអតិររមា : 

 ឹក្សប្បាក្ស់ឧរតថមភគរលប្រចថំ្ងៃ (※1) × ចំនួនថ្ងៃប្ត ូនឹងចំនួនថ្ងៃសល់ឧរតថមភថ្នប្បាក្ស់ឧរតថមភគរល(※2) × 30% (※3) 

  ※1 កន ុងទឹកប្រាក់ឧបែេម្ាហរលប្របចាំថ្ងៃក៏មានទឹកប្រាក់កប្រម្ិែអ្ែិបរមាែូចនឹងប្រាក់ឧបែេម្ាការចូលហ វ្ ើការហឡើង ញិផ្ងណែរ។ 

  ※2 ចំនួនថ្ងៃេល់ឧបែេម្ាម្នុទទួលការផ្តល់ប្រាក់ឧបែេម្ាការចូលហ វ្ ើការហឡើង ញិ។ 

    ※3 ករែីអ្ប្រតាផ្តល់ប្រាក់ឧបែេម្ាការចូលហ វ្ ើការហឡើង ញិមាន60%, គឺ40%។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 កាលផុ្តកំ្សែត់គសន ើរសុំ គឺ្ក្សន ុងកំ្សឡុងគពល2ណខចរ់ពីថ្ងៃរនទ រ់ថ្ងៃណែល6ណខបានក្សនលងផុ្តចរ់ពីថ្ងៃចូលគ ែ្ ើការ។ 

 ករែីហ វ្ ើការហេន ើរេុំប្រាក់ឧបែេម្ាហងរហលើកកម្ពេ់ការងារ, េូម្ោក់ឯកសារខាងហប្រកាម្ម្កហេឡូហ ើកជាហែើម្។ 

1  កយហេន ើរេុំ (ចាំាច់មានការបញ្ជា ក់របេ់មាច េ់ប្រកមុ្េ ុនណែលចូលហ វ្ ើការ) 
2 ប័ែណ អ្នកមានលកខែៈេម្បែត ិទទួលការផ្តលធ់ានរា៉ា ប់រងការងារ 
3 ងែចម្ៃងប ា្ ី ែតមានហ វ្ ើការ, ងែចម្ៃងហេៀ ហៅប ា្ ីប្រាក់ឈន លួ, ឯកសារណែលហេឡូហ ើកជាហែើម្ែប្រមូ្  
※ ោចោក់ហផ្ញើរតាម្ប៉េុេត ៍ 

 

 ករែីកំពុងាែ់បង់ការងារ, ហេើយានចូលហ វ្ ើការហៅការងារែូចជាការងារផ្ទែថ្នម្ណែលម្ិនា៉េ ន់ប្របមាែថ្នេួេ1ឆាន ំ (ម្ិនចូលការផ្ត

ល់ប្រាក់ឧបែេម្ាការចូលហ វ្ ើការហឡើង ញិ), ហេើយកន ុងករែីានបំហពញប្រគប់លកខែឌ ឧបែេម្ាចំហ េះថ្ងៃហ វ្ ើការហនេះ, នឹងោចទទួលការផ្តល់ប្បាក្ស់

ឧរតថមភការងារ។ 

 កន ុងករែីានទទួលការផ្តល់ប្រាក់ឧបែេម្ាការងារហនេះក៏ហោយ, ហប្រកាយម្ក, ហពលការងារហនេះប្រែូ ានបញ្ជា ក់ថ្នាន កាៃ យជាការងារណែល

មានហេេ រភាព នឹងោចប្រែូ ផ្តល់ប្រាក់ឧបែេម្ាការចូលហ វ្ ើការហឡើង ញិ។ 

 គួរបញ្ជា ក់ថ្ន ចំនួនថ្ងៃេល់ឧបែេម្ាកន ុងករែីហនេះ នឹងប្រែូ ហ វ្ ើការេហប្រម្ចចំថ្ងៃម្ុនថ្ងៃ”ានចូលហ វ្ ើការកណនៃងការងារណែរមានហេេ រភាព”។ 

2255  អំពីប្បាក្ស់ឧរតថមភការងារ 

អំពីការគសន ើរសុ ំ

អំពី ឹក្សប្បាក់្សឧរតថមភ 

□ អ្នកាែ់បង់ការងារហៅហពលោយុហប្រកាម្60ឆាន ំ, មានប្រាក់ឈន លួហពលាែ់បង់ការងារ30ម្ុឺនហយ៉េនប្របព័នធ ប្រាក់ណខ,  ប្រាក់

ឧបែេម្ាហរល5,687ហយ៉េន, ានចូលហ វ្ ើការហឡើង ញិកន ុងសាេ នភាពចំនួនថ្ងៃេល់ឧបែេម្ា90ថ្ងៃ ហេើយទទួលប្រាក់ឧបែេម្ាការចូល

ហ វ្ ើការហឡើង ញិ។ 

ករែីប្រាក់ឈន លួកំឡុងហពល6ណខហប្រកាយចូលហ វ្ ើការហឡើង ញិ 28ម្ុឺន5 ន់ហយ៉េនប្របព័នធ ប្រាក់ណខ។ 

□ ចំនួនប្រាក់ឈន លួប្របចាំថ្ងៃម្ុនាែ់បង់ការងារ 10,000ហយ៉េន(B), ទឹកប្រាក់ចំណែក1ថ្ងៃថ្នប្រាក់ឈន លួកន ុ រយៈហពល6ណខហប្រកាយចូល

ហ វ្ ើការហឡើង ញិ 9,500ហយ៉េន(A)។ 

□ ចំនួនថ្ងៃមូ្លោឋ នទូទាែ់ប្រាក់ឈន លួ ជាចំនួនថ្ងៃតាម្ប្របព័នធ ប្រាក់ណខ(េនមែ់ថ្ន183ថ្ងៃ)។ 

□ ហបើគែនទឹកប្រាក់ឧបែេម្ាហងរហលើកកម្ពេ់ការងារប្របណេលតាម្របូម្នតគឺាន 

(10,000ហយ៉េន - 9,500ហយ៉េន) × 183ថ្ងៃ = 91,500ហយ៉េន 

□ ទឹកប្រាក់កប្រម្ិែអ្ែបិរមាកន ុងករែីហនេះមានែូចែហៅហនេះ ែូចហនេះ91,500ហយ៉េននឹងប្រែូ ផ្តល់ហោយ។ 

5,687ហយ៉េន × 90ថ្ងៃ × 30% = 153,549ហយ៉េន 
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① ចំនួនថ្ងៃេល់ឧបែេម្ាថ្នប្រាក់ឧបែេម្ាហរលកន ុងថ្ងៃម្ុនថ្ងៃានចូលហ វ្ ើការ មាន1ភាគ3ថ្នចំនួនថ្ងៃឧបែេម្ាកំែែ់ និងចាប់ពី

45ថ្ងៃហឡើង។ 

② ានចូលហ វ្ ើការណែលម្និចូលការផ្តល់ប្រាក់ឧបែេម្ាការចូលហ វ្ ើការហឡើង ញិ។ 
③ ចូលហ វ្ ើការហប្រកាយថ្ងៃចប់រងច់ាំ។ 
④ កន ុងករែីានទទួលកប្រម្ិែឧបែេម្ាហោយហេែុផ្លាែ់បង់ការងារ, ចំហ េះរយៈហពល1ណខហប្រកាយចប់រង់ចាំ, ានចូលហ វ្ ើការតាម្

រយៈការណែនំរបេ់ហេឡូហ ើកជាហែើម្ ឬប្រកមុ្េ ុនណែនំការងារណែលមានការអ្នុញ្ជញ ែិ/ហេចកត ីរូនែំែឹងជាហែើម្។ 

⑤ មិ្នណម្នប្រែូ ានទទួលយកហ វ្ ើការហឡើង ញិហោយមាច េ់ប្រកមុ្េ ុនមុ្នាែ់បង់ការងារ។ 
 (ហម្ើលតាម្សាេ នភាពប្រាក់ហែើម្/ប្រាក់ទុន/្នធានម្នុេេ/ទំនក់ទំនងោរី កម្មជាហែើម្, រមួ្ទាងំមាច េ់ប្រកមុ្េ ុនណែលមាន

ទំនក់ទំនងរិែេន ិែជាមួ្យមាច េ់ប្រកមុ្េ ុនមុ្នាែ់បង់ការងារ) 

⑥ ម្ិនណម្នប្រែូ ានទទួលយកហ វ្ ើការហោយមាច េ់ប្រកមុ្េ ុនណែលានហប្ររើេហរ ើេ ចាប់ពីម្ុនការេហប្រម្ចលកខែៈេម្បែត ិទទួលការ
ឧបែេម្ា(ោក់ កយណេវងរកការងារ)។ 

 

ចំហ េះថ្ងៃនិមួ្យៗចាប់ពីថ្ងៃទទួលសាគ ល់ហលើកមុ្នរេូែែល់ថ្ងៃម្ុនថ្ងៃទទួលសាគ ល់ហលើកហនេះ, កន ុងថ្ងៃទទួលសាគ ល់ការាែ់បង់ការងារ1

ហលើកកន ុង4េាត េ៍, េូម្ោក់ហោយភាា ប់ “ប័ែណ អ្នកមានលកខែៈេម្បែត ិទទួលការផ្តល់ធានរា៉ា ប់រងការងារ” និង“ឯកសារបញ្ជា ក់ការពិែ

ានចូលហ វ្ ើការ”  ជាមួ្យនឹង” កយហេន ើរេុំផ្តល់ប្រាក់ឧបែេម្ាការងារ”។ 

※ ចគំពាោះអនក្សណែលការ  ួលស្គគ ល់ការបាត់រង់ការងារមិនចបំាច់គប្កាយថ្ងៃចូលគ ែ្ ើការ, អាចដាក្ស់លិខិតគសន ើរសំុឧរតថមភតាមអនក្ស

តំណាង(ចបំាច់មានលិខិតប្រគ្ល់សិ ធ ិ) ឬតាមរ៉េុសត ៍។ ក្សន ុងក្សរែីគនោះចបំាច់មានការរញ្ជជ ក្ស់ពីមាច ស់ប្ក្សមុហ ុន។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ជាប្រាក់ឧបែេម្ាប្រែូ ានផ្តល់ហោយអ្នកហៅកន ុងចំហណ្តម្ករែីណ្តមួ្យខាងហប្រកាម្ណែលានចូលហ វ្ ើការហៅការងារណែលមានហេេ រភាពតាម្

រយៈការណែនំរបេ់ហេឡូហ ើកជាហែើម្ ឬប្រកមុ្េ ុនណែនំការងារណែលមានការអ្នុញ្ជញ ែិ/ហេចកត ីរូនែំែឹងជាហែើម្ ចំហពលណែលចំនួនថ្ងៃេល់

ឧបែេម្ាថ្នប្រាក់ឧបែេម្ាហរលមាន1ភាគ3ថ្នចំនួនថ្ងៃឧបែេម្ាកំែែ់, និងានបំហពញប្រគប់លកខែឌ ឧបែេម្ា។ 

○អ្នកមានោយុចាប់ពី45ឆាន ំណែលជាហរលហៅថ្នណផ្នការឧបែេម្ាចូលហ វ្ ើការហឡើង ញិជាហែើម្ ណផ្ែកហលើចាប់ហរលនហយាាយការងារ 

○អ្នកមានពិការភាពជាហែើម្ណែលពិាកណេវងរកការងារ 

2266  អំពីប្បាក្ស់ឧរតថមភការគរៀរចំការងារគពញគមា៉េ ង 

ចបំាច់រំគពញប្គ្រ់លក្សខែឌ ឧរតថមភែូចតគៅ 

អំពីណរររ គសន ើរសុំប្បាក្ស់ឧរតថមភការងារ 

េម្ីរនោចទទួលការផ្តល់ទឹកប្រាក់(ហលខទេេភាគហប្រកាម្1ហយ៉េន កាែ់ហចាល)ប្រែូ នឹង30%ថ្នប្រាក់ឧបែេម្ាហរលប្របចាំថ្ងៃ 

ចំហ េះថ្ងៃហ វ្ ើការនិមួ្យៗ។ 

 ※ កន ុងទឹកប្រាក់ឧបែេម្ាហរលប្របចាំថ្ងៃហពលគែនប្រាក់ឧបែេម្ាការងារមានកប្រម្ែិអ្ែិបរមា។ 
  ○ អ្នកមានោយុហប្រកាម្45ឆាន ំហពលាែ់បង់ការងារ ・・・・・・・・ 6,195ហយ៉េន 

  ○ អ្នកមានោយុចាប់ពី60ឆាន ំហប្រកាម្65ឆាន ំហពលាែ់បង់ការងារ ・・・・ 5,013ហយ៉េន 

(ចំនួនកប្រមិ្ែអ្ែិបរមាថ្នប្រាក់ឧបែេម្ាហរលោចមានការផ្ទៃ េ់ប្រូហៅថ្ងៃ1ណខេីហាហរៀងរាល់ឆាន ំ) 

 ចំហ េះថ្ងៃណែលានទទួលការផ្តល់ប្រាក់ឧបែេម្ាការងារ ប្រែូ ានចាែ់ថ្នានទទួលការផ្តល់ប្រាក់ឧបែេម្ាហរល។ 

ចំនួនប្បាក្ស់ឧរតថមភការចូលគ ែ្ ើការ 
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① ចំនួនថ្ងៃេលឧ់បែេម្ាថ្នប្រាក់ឧបែេម្ាហរល មាន1ភាគ3ថ្នចំនួនថ្ងៃឧបែេម្ាកំែែ់។ 
② ានចូលហ វ្ ើការតាម្រយៈការណែនំរបេ់ហេឡូហ ើកជាហែើម្ ឬប្រកមុ្េ ុនណែនំការងារណែលមានការអ្នុញ្ជញ ែិ/ហេចកត ីរូន

ែំែឹងជាហែើម្។ 

③ ជាក់ចាេ់ថ្នប្រែូ ានទទួលហ វ្ ើការបនតចាប់ពី1ឆាន ំហឡើង។ 
④ ម្ិនណម្នប្រែូ ានទទួលយកហ វ្ ើការហឡើង  ញិហោយមាច េ់ប្រកមុ្េ ុនមុ្នាែ់បង់ការងារ។ 
⑤ ានចូលហ វ្ ើការហប្រកាយថ្ងៃចប់រង់ចាំ។ 
⑥ ានចូលហ វ្ ើការហប្រកាយរយៈហពលកប្រម្ិែឧបែេម្ាានកនៃងផ្ុែ។ 
⑦ ជាហរល, ចំនួនថ្ងៃេល់ឧបែេម្ាកន ុងថ្ងៃចូលហ វ្ ើការ មានហៅេល់ 
⑧ ជាការទទួលយកហ វ្ ើការហប្រកាម្លកខែឌ ទទួលានលកខែៈេម្បែត ិអ្នកមានធានរា៉ា ប់រងថ្នធានរា៉ា ប់រងការងារ។ 
⑨ ម្ិនានទទួលការផ្តល់ប្រាក់ឧបែេម្ាការចូលហ វ្ ើការហឡើង ញិឬប្រាក់ឧបែេម្ាការហរៀបចកំារងារហពញហមា៉េ ង ចំហ េះការងារកន ុង
កំឡុង3ឆាន ំម្ុនថ្ងៃចូលហ វ្ ើការ 

⑩ ម្ិនោចទទួលការផ្តល់ប្រាក់ឧបែេម្ាការចូលហ វ្ ើការហឡើង ញិ។ 
※ហពលហយើងហ វ្ ើការពិនិែយប្រសា ប្រជា  ក់ព័នធនឹងការផ្តល់ឧបែេម្ា, េម្ីរនចាំាច់កំពុងហ វ្ ើការហៅប្រកមុ្េ ុនហនេះ។ 

 

កាលក្សំែត់គសន ើរសំុ គ្ឺក្សន ុងក្សំឡុងគពល1ណខចរ់ពីថ្ងៃរនទ រ់ថ្ងៃចូលគ ែ្ ើការ។ 

 កន ុងករែីហ វ្ ើការហេន ើរេុំប្រាក់ឧបែេម្ាការហរៀបចំការងារហពញហមា៉េ ង េូម្ោក់ឯកសារខាងហប្រកាម្ម្កហេឡូហ ើកជាហែើម្។ 

 1  កយហេន ើរេុំប្រាក់ឧបែេម្ាការហរៀបចំការងារហពញហមា៉េ ង(ចាំាច់មានការបញ្ជា ក់ពីមាច េ់ប្រកមុ្េ ុនណែលចូលហ វ្ ើការ) 
 2 ប័ែណ អ្នកមានលកខែៈេម្បែត ិទទួលការផ្តល់ធានរា៉ា ប់រងការងារ 
 3 ឯកសារណែលហេឡូហ ើកជាហែើម្ែប្រមូ្ ហផ្េងហទៀែ 

 ※ ោចោក់ហផ្ញើរតាម្ប៉េុេត ៍។ ហេើយប្រែូ ការរយៈហពលប្រែួែពិនែិយហងរ(ប្របណេល1ណខ) ហែើម្បីេហប្រម្ចថ្នផ្តល់ឬម្ិនផ្តល់ឧបែេម្ា។ 

 

ប្រាក់ឧបែេម្ា គឺចំនួន4ភាគ10ថ្នទឹកប្រាក់ានម្កហោយគុែ90 (ករែីចំនួនថ្ងៃេលឧ់បែេម្ាថ្នចំនួនថ្ងៃឧបែេម្ាហងរហប្រកាម្90ថ្ងៃ, ប្រែូ 

ជាចំនួនថ្ងៃេល់ឧបែេម្ា។ ប្របេនិចំនួនហប្រកាម្45ថ្ងៃ, គ4ឺ5) ជាមួ្យនឹងប្រាក់ឧបែេម្ាហរលប្របចាំថ្ងៃ (ហលខទេេភាគហប្រកាម្1ហយ៉េន កាែ់

ហចាល)។ 

 ចំហ េះអ្នកមានលកខែៈេម្បែត ិទទួលការឧបែេម្ាណែលមានចំនួនថ្ងៃឧបែេម្ាកំែែ់ចាប់ពី270ថ្ងៃហឡើង, គឺគិែេរុប36ថ្ងៃណែម្តង។ 

 ※ ទឹកប្រាក់ឧបែេម្ាហរលប្របចាំថ្ងៃហពលគែនប្រាក់ឧបែេម្ាការចូលហ វ្ ើការហពញហមា៉េ ង មានកប្រម្ែិអ្ែិបរមា។ 
  ○ អ្នកមានោយុហប្រកាម្60ឆាន ំហពលាែ់បង់ការងារ ・・・・・・・・ 6,195ហយ៉េន 

  ○ អ្នកមានោយុចាប់ពី60ឆាន ំហប្រកាម្65ឆាន ំហពលាែ់បង់ការងារ ・・・・ 5,013ហយ៉េន 

(ចំនួនកប្រមិ្ែអ្ែិបរមាថ្នប្រាក់ឧបែេម្ាហរលោចមានការផ្ទៃ េ់ប្រូហៅថ្ងៃ1ណខេីហាហរៀងរាល់ឆាន ំ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 ឹក្សប្បាក់្សឧរតថមភការគរៀរចំការងារគពញគមា៉េ ង 

ចបំាច់រំគពញប្គ្រ់លក្សខែឌ ឧរតថមភែូចតគៅ 

អំពីណរររ គសន ើរសុំប្បាក់្សឧរតថមភការគរៀរចំការងារគពញ

៉េ  
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 ប្រាក់ឧបែេម្ាហលើកកម្ពេ់ការងារហផ្េងហទៀែ មានែូចជា ចំណ្តយផ្ទៃ េ់ប្រូទីកណនៃង, ចំណ្តយេកម្មភាពណេវងរកការងារែំបន់្ំទូោយជា

ហែើម្។ 

អំពីចំណាយផ្ទល ស់រត រូ ីក្សណនលង 

 ចំណ្តយផ្ទៃ េ់ប្រូទីកណនៃងប្រែូ ានឧែេម្ាហពលនយកការយិាល័យហេឡូហ ើកានឯកភាពថ្នចាំាច ់ ហពលអ្នកមានលកខែៈេម្បែត ិទទួល

ការឧបែេម្ាប្រែូ ផ្ទៃ េ់ប្រូោេយោឋ ន ហែើម្បីចូលហ វ្ ើការហៅការងារណែលណែនំហោយ ហេឡូហ ើក, អ្ងគភាពសាធារែៈតាម្ែំបន់ពិហេេ ឬប្រកមុ្

េ ុនណែនំការងារ, ឬហែើម្បីចូលហរៀន គគបែុ្េះបណ្តត លការងារសាធារែៈជាហែើម្ណែលានណែនំហោយនយកការយិាល័យហេឡូហ ើក។ 

 អ្នកណែលោចទទួលការឧបែេម្ាចំណ្តយផ្ទៃ េ់ប្រូទីកណនៃងមានែូចខាងហប្រកាម្។ 

អ្នកមានលកខែៈេម្បែត ិទទួលប្រាក់ឧបែេម្ាហរល ប្រែូ ផ្ទៃ េ់ប្រូោេយោឋ ន ហែើម្បីចូលហ វ្ ើការហៅការងារណែលណែនំហោយ ហេឡូហ ើក, អ្ងគ

ភាពសាធារែៈតាម្ែំបន់ពិហេេ ឬប្រកមុ្េ ុនណែនំការងារ, ឬហែើម្បីចូលហរៀន គគបែុ្េះបណ្តត លការងារសាធារែៈជាហែើម្ណែលានណែនំ

ហោយនយកការយិាល័យហេឡូហ ើក, ហេើយប្រែូ នឹងមួ្យណ្តកន ុងចំហណ្តម្(ក), (ខ)ែូចខាងហប្រកាម្។ 

(ក) កន ុងករែីានហ វ្ ើការឬប្រែូ ទទួលការបែុ្េះបណ្តត លជាហែើម្ ហប្រកាយរយៈហពលរង់ចាំានកនៃងផ្ុែ ហេើយនយកការយិាល័យហេឡូហ ើក
ណែលប្រគប់ប្រគង ានឯកភាពចំហ េះការចាំាច់ផ្ទៃ េ់ប្រូោេយោឋ ន។ 

     គួរបញ្ជា ក់ថ្ន កន ុងចំហណ្តម្ករែីមួ្យណ្តខាងហប្រកាម្ ប្រែូ េនមែ់ឯកភាពថ្នចាំាច់ផ្ទៃ េ់ប្រូោេយោឋ ន។ 

i) ចំណ្តយរយៈហពលហ វ្ ើែំហែើរហៅម្កចាប់ពី4ហមា៉េ ងហឡើង ហៅហ វ្ ើការហោយហប្របើប្រាេ់ម្ហ្យាយហ វ្ ើែំហែើរ្ម្មតា, ឬហប្របើប្រាេ់ឧបករែ៍

ហ វ្ ើែំហែើរ្ម្មតា 

ii) ហរើងហចញែំហែើរែំបូង (ចុងហប្រកាយ)ថ្នម្ហ្យាយហ វ្ ើែំហែើរ ោប្រកក់, ណែលផ្តល់ផ្លប៉េេះ ល់ ៃ្ន់ ៃ្រែល់ការហៅហ វ្ ើការ 

iii) ម្ិនោចហរៀេវាងប្រែូ ផ្ទៃ េ់ប្រូទីលំហៅ តាម្ការយិាល័យថ្នកណនៃងហ វ្ ើការ ឬលកខែៈចាំាច់ថ្នទីតាំងបែុ្េះបណ្តត ល ឬការែប្រម្ូ 
របេ់មាច េ់ប្រកមុ្េ ុន 

(ខ) ចំណ្តយចាំាច់េប្រមាប់ការផ្ទៃ េ់ប្រូហៅទីលំហៅហផ្េង ែូចជាប្រាក់ហប្រែបម្បប្រម្ងុចូលហ វ្ ើការ ចំហ េះការងារឬការចូលហរៀនការបែុ្េះប
ណ្តត លការងារសាធារែៈ ម្ិនប្រែូ ានឧបែេម្ាពីមាច េ់ប្រកមុ្េ ុន, នយកទីកណនៃងបែុ្េះបណ្តត លការងារសាធារែៈជាហែើម្ ឬទឹកប្រាក់

ឧបែេម្ាហនេះម្ិនប្រគបទ់ឹកប្រាក់ចំណ្តយផ្ទៃ េ់ប្រូទីលំហៅ។ 

គួរបញ្ជា ក់ថ្នចំហ េះ(ក), (ខ)ខាងហលើក៏ហោយ, ករែីរយៈហពលទទួលហោយហ វ្ ើការហៅកណនៃងហ វ្ ើការហនេះហប្រកាម្1ឆាន ំ, ករែីអ្នកមានទំោប់

ណែលប្រែូ ានទទួលហោយហ វ្ ើការលកខែៈរុំ ប្រែូ ានទទួលហោយហ វ្ ើការហឡើង ញិកន ុងលកខែឌ ែូចកាលមុ្នាែ់បង់ការងារ, ឬករែីានទទួល

កប្រម្ិែឧបែេម្ាហោយសារបែិហេែការណែនំការងារ, ចំណ្តយផ្ទៃ េ់ប្រូទីលំហៅនឹងមិ្នប្រែ ូានផ្តល់ហោយហទ កន ុងករែីានចូលហ វ្ ើការ ឬ

ទទួលការបែុ្េះបណ្តត លការងារសាធារែៈជាហែើម្ ម្ុនរយៈហពលកប្រម្ិែឧបែេម្ាានកនៃងផ្ុែ។ 

(ចំហ េះណបបបទហេន ើរេុំជាហែើម្ េូម្សាកេួរម្កអ្នកទទួលបនទ ុកថ្នហេឡូហ ើកជាហែើម្)។ 

 

អំពីចំណាយឧរតថមភសក្សមមភាពណសែ ងរក្សការងារ 
 ចំណ្តយឧបែេម្ាេកម្មភាពណេវ ងរកការងារ ហកើែហចញពីចំណ្តយេកម្មភាពណេវងរកការងារតាម្ែំបន់្ំទូោយ, ចំណ្តយចូលហរៀនការប

ែុ្េះបណ្តត លរយៈហពលខៃ ី, ចំណ្តយហប្របើប្រាេ់ហេវាកម្មទាក់ទងការណេវ ងរកការងារ, ហេើយប្រែូ ានផ្តល់ហោយហពលនយកហេឡូហ ើកានឯកភាព

ថ្នចាំាច់ កន ុងករែីណែលអ្នកមានលកខែៈេម្បែត ិទទួលការឧបែេម្ាហ វ្ ើេកម្មភាពប្រែូ នងឹមួ្យណ្តកន ុងចំហណ្តម្① ~ ③ខាងហប្រកាម្ចំហ េះ

េកម្មភាពណេវងរកការងារ។ 

 ① ហ វ្ ើេកម្មភាពណេវងរកការងារចូលែល់ែំបន់ថ្នណែន្ំទូោយតាម្ការណែនំរបេ់ហេឡូហ ើក (ចំណ្តយេកម្មភាពណេវងរកការងារែំបន់

្ំទូោយ) 

 ② ចូលហរៀនការបែុ្េះបណ្តត លរយៈហពលខៃ ីតាម្ការណែនំការងាររបេ់ហេឡូហ ើក (ចំណ្តយចូលហរៀនបែុ្េះបណ្តត លរយៈហពលខៃ ី) 

 ③ ហប្របើប្រាេ់ហេវាកម្មរំនួយហែើម្បីងាយប្រេួលណេវងរកការងារ (ចំណ្តយហប្របើប្រាេ់ហេវាកម្មទាក់ទងេកម្មភាពណេវងរកការងារ) 

2277  អំពីប្បាក្ស់ឧរតថមភគលើក្សក្សមពស់ការងារ គផ្េងគ ៀត  
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【ចំណ្តយេកម្មភាពណេវងរកការងារែំបន់្ំទូោយ】 

 ហែើម្បីោចទទួលការឧបែេម្ាចំណ្តយេកម្មភាពណេវងរកការងារែំបន់្ំទូោយ ប្រែូ ហ វ្ ើេកម្មភាពណេវងរកការងារចូលែលែំ់បន់ថ្នណែន

្ំទូោយតាម្ការណែនំរបេ់ហេឡូហ ើក, និងជាអ្នកមានលកខែៈេម្បែត ិទទួលការឧបែេម្ាណែលប្រែូ នឹងមួ្យណ្តកន ុងចំហណ្តម្(ក), (ខ)ខាង

ហប្រកាម្។ 

 (ក) ការហប្ររើេហរ ើេបុគគលិកណែលប្រែូ ានណែនំ ជាការហប្ររើេហរ ើេបុគគលិកហពញហមា៉េ ង ទាក់ទងនឹងប្រកមុ្េ ុនថ្នអ្នកហប្ររើេហរ ើេបុគគលិកណែល
មានទីតាំងហប្រៅែំបន់ប្រគប់ប្រគង ណែលប្រែូ ានទទួលសាគ ល់ថ្នេម្ប្រេបចំហ េះអ្នកមាលកខែេម្បែត ិទទួលការឧបែេម្ាហនេះ 

 (ខ) ចំណ្តយជាមូ្លោឋ នគែនថ្ងៃរងហេៃ ើង, ថ្ងៃនវា, ថ្ងៃយនតហហាេះឬថ្ងៃោន គឺចាប់ពី200គីឡូណម្៉េប្រែហឡើង (ផ្ល  ូទឹកឬផ្ល  ូហរក1ភាគ4

គីឡូណម្៉េប្រែ គិែហេម ើរនឹងផ្ល  ូណែក1គីឡូណម្៉េប្រែ)។ 

  ចំហ េះអ្នកមានលកខែៈេម្បែត ិទទួលការឧបែេម្ា(ក)ឬ(ខ)ខាងហលើក៏ហោយ, ប្របេិនមិ្នចូលលកខែឌខាងហប្រកាម្, ចំណ្តយេកម្មភាព

ណេវងរកការងារែំបន់្ំទូោយ នឹងម្ិនប្រែូ ានផ្តល់ហោយហទ។ 

  i) ហពលានចាប់ហផ្តើម្េកម្មភាពណេវងរកការងារែំបន់្ំទូោយ ហប្រកាយរយៈហពលរង់ចាំានកនៃងផ្ុែ 

  ii) ហពលចំណ្តយចាំាច់េប្រមាបេ់កម្មភាពណេវងរកការងារែំបន់្ំទូោយ ម្ិនប្រែូ ានផ្តល់ហោយពីប្រកមុ្េ ុនណែលហៅទេេនៈកិចច ឬ

ហពលទឹកប្រាក់ឧបែេម្ាហនេះម្ិនប្រគប់ទឹកប្រាក់ចំណ្តយេកម្មភាពណេវងរកការងារែំបន់្ំទូោយ។ 

គួរបញ្ជា ក់ថ្ន, ហប្រៅពីi), ii)ខាងហលើ កន ុងករែីានទទួលកប្រម្ិែឧបែេម្ាហោយសារការបែិហេែការណែនំការងារ, ចំណ្តយណេវងរកការងារ

ែំបន់្ំទូោយមិ្នប្រែូ ានផ្តល់ហោយហទ ចំហ េះករែីានចាប់ហផ្តើម្េកម្មភាពណេវងរកការងារែំបន់្ំទូោយជាហែើម្ ម្ុនរយៈហពល

កប្រម្ិែឧបែេម្ាកនៃងផ្ុែ។ 

【ចំណ្តយចូលហរៀនបែុ្េះបណ្តត លរយៈហពលខៃ ី】 

អ្នកណែលោចទទួលការឧបែេម្ាចំណ្តយចូលហរៀនការបែុ្េះបណ្តត លរយៈហពលខៃ ី ជាអ្នកានទទួលការអ្ប់រំបែុ្េះបណ្តត លរយៈហពលហប្រកាម្1

ណខ ហែើម្បីចូលហ វ្ ើការហឡើង ញិ តាម្ការណែនំរបេ់ហេឡូហ ើក និងានប ច្ប់ការបែុ្េះបណ្តត លហនេះ, ហេើយជាអ្នកមានលកខែៈេម្បែត ិទទួល

ការឧបែេម្ាណែលប្រែូ មួ្យណ្តកន ុងចំហណ្តម្(ក)~( )ែូចខាងហប្រកាម្។ 

  (ក) ម្ុននឹងចូលហរៀនការអ្ប់់រំបែុ្េះបណ្តត ល, កំពុងទទួលការណែនំការងាររបេ់ហេឡូហ ើកហែើម្បីទទួលការបែុ្េះបណ្តត លហនេះ។ 
  (ខ) ជាអ្នកមានលកខែៈេម្បែត ិទទួលការឧបែេម្ា កន ុងហពលទទួលការណែនំការងារ។ 
  (គ) ានចាប់ហផ្តើម្ចូលហរៀនការអ្ប់រំបែុ្េះបណ្តត ល ហប្រកាយរយៈហពលរង់ចាំកនៃ ឹងផ្ុែ។ 
  ( ) ករែីចូល គគេិកាមានប្របព័នធឧបែេម្ាចំហ េះការអ្ប់រំបែុ្េះបណ្តត ល (ការអ្ប់រំបែុ្េះបណ្តត លទូហៅ), ហេើយមិ្នណម្នជាអ្នកណែលបំហពញ

លកខែឌ ឧបែេម្ាថ្នប្រាក់ឧបែេម្ាចំហ េះការអ្ប់រំបែុ្េះបណ្តត លទូហៅ។ 

【ចំណ្តយហប្របើប្រាេ់ហេវាកម្មទាក់ទងេកម្មភាពណេវងរកការងារ】 

អ្នកណែលោចទទួលការឧបែេម្ាចំណ្តយហប្របើប្រាេ់ហេវាកម្មទាក់ទងេកម្មភាពណេវងរកការងារ ជាអ្នកានហប្របើប្រាេ់ហេវាកម្មហម្ើលណងកូន, 

ហែើម្បីេមាា េន៍ជាហែើម្ជាមួ្យអ្នកហប្ររើេហរ ើេបុគគលិក, ឬហែើម្បីចូលហរៀនការអ្ប់រំបែុ្េះបណ្តត ល, ហេើយជាអ្នកមានលកខែៈេម្បែត ិទទួលការ

ឧបែេម្ាណែលប្រែូ មួ្យណ្តកន ុងចំហណ្តម្(ក)~( )ែូចខាងហប្រកាម្។ 

 (ក) អ្នកមានលកខែៈេម្បែត ិទទួលការឧបែេម្ា កន ុងហពលានហប្របើប្រាេ់ហេវាកម្មហម្ើលណង (កូន)ជាហែើម្។ 

 (ខ) ានហប្របើប្រាេ់ហេវាកម្មហម្ើលណងជាហែើម្ ហប្រកាយរយៈហពលរង់ចាំានកនៃងផ្ុែ។ 
  (គ) “េមាា េន៍ជាហែើម្ជាមួ្យអ្នកហប្ររើេហរ ើេបុគគលិក” ហប្រៅពីេមាា េន៍ជាមួ្យអ្នកហប្ររើេហរ ើេបុគគលិក មានការប្របលងេរហេរ, ការប្របឹកា

ពិហប្ររេះការងារណែលហ វ្ ើហឡើងហោយហេឡូហ ើកជាហែើម្ ឬប្រកមុ្េ ុនណែនំការងារជាហែើម្ណែលមានការអ្នុញ្ជញ ែិ/ហេចកត ីរូនែំែឹង, ការ

ណែនំការងារជាហែើម្ណែលប្រែូ , ហប្រៅពីហនេះរមួ្ទាងំការណែនំទាក់ទងនឹងេកម្មភាពណេវងរកការងារណែលហ វ្ ើហឡើងហោយសាេ ប័នសាធារ

ែៈជាហែើម្ (អ្ងគការរំប្រទទទួលយក អ្នកចាេ់ររា/ពិការ/អ្នកណេវងរកការងារ, ោជាញ ្រែំបន់, ប្រកមុ្េ ុនផ្តល់ព័ែ៌មានហប្ររើេហរ ើេ

បុគគលិក, ប្រកមុ្េ ុនកាណេែជាហែើម្) និងកិចចប្របរុំពនយល់អ្ំពីប្រកមុ្េ ុនណែលោចប្របឹកាពិហប្ររេះលកខែៈបុគគលជាហែើម្។ 

  ( ) “ការចូលហរៀនការអ្ប់រំបែុ្េះបណ្តត ល” ជាការចូលហរៀនការបែុ្េះបណ្តត លសាធារែៈជាហែើម្តាម្ការចងអ ុលបងាា ញ/អ្នុសាេន៍របេ់ហេ

ឡូហ ើក, ការចូលហរៀនការបែុ្េះបណ្តត លរំប្រទអ្នកណេវងរកការងារណផ្ែកហលើណផ្នការរំប្រទការងារ, ចូលសាោបំ ក់បំប៉េនតាម្រំនញ

តាម្ការណែនំរបេ់ហេឡូហ ើក, ការចូលហរៀនការបែុ្េះបណ្តត លេប្រមាប់ឧបែេម្ាការអ្ប់រំបែុ្េះបណ្តត ល ឬការបែុ្េះបណ្តត លប្រែូ ចំណ្តយ

ចូលហរៀនការបែុ្េះបណ្តត លរយៈហពលខៃ ីជាហែើម្ និងការចូលហរៀន គគេិកា/ការបែុ្េះបណ្តត លពឹង ក់ណែលប្រែូ ានអ្នុ ែតន៍ជាការងារ

រួយហចញហៅហ វ្ ើការ/ផ្ទៃ េ់ហៅសាខា។ 

 

(ចំហ េះណបបបទហេន ើរេុំជាហែើម្, េូម្សាកេួរម្កអ្នកទទួលបនទ ុកហេឡូហ ើកជាហែើម្) 
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 □ ប័ែណ អ្នកមានលកខែៈេម្បែត ិទទួលការផ្តល់ធានរា៉ា ប់រងការងារ 
 □ ប័ែណ ាែ់បង់ការងារឬលខិិែរូនែំែឹងបញ្ជា ក់ការាែ់បង់(ថ្ងៃហប្រកាយក៏ាន) 

  
  

ក្សរែីមិនអាចបាន  ួលលក្សខែៈសមបតតិ  ួលការឧរតថមភងមី 
កន ុងករែីមានចំនួនថ្ងៃេល់ឧបែេម្ា កន ុងកំឡុងហពលទទួលការឧបែេម្ាែំបូង (ហម្ើលទំព័រ8), េម្ីរនោចទទួលប្រាក់ឧបែេម្ាហរលកន ុង

ណែនហនេះ។ គួរបញ្ជា ក់ថ្ន ថ្ងៃណែលប្រែូ ឧបែេម្ា គិែចាប់ពីថ្ងៃម្កហេឡូហ ើកជាហែើម្ហែើម្បីោក់ហេចកត ីរូនែំែឹងហប្រកាយាែ់បង់ការងារ ហេើយ

ានោក់ កយណេវងរកការងារជាងមី (ប្របេិនមានកប្រមិ្ែឧបែេម្ាគឺហប្រកាយរយៈហពលកប្រមិ្ែឧបែេម្ាកនៃងផ្ុែ) ែូចហនេះេូម្រេួរាន់ម្កហេឡូ

ហ ើកជាហែើម្ហែើម្បីោក់ហេចកត ីរូនែំែឹងហប្រកាយាែ់បង់ការងារ។ 

គួរបញ្ជា ក់ថ្ន កន ុងករែីានទទួលប្រាក់ឧបែេម្ាការចូលហ វ្ ើការហឡើង ញិ, េមី្រនោចទទួលប្រាក់ឧបែេម្ាហរលកន ុងណែនណែលែកចំនួន

ចំណែកថ្ងៃឧបែេម្ាហនេះ (ចំនួនទេេភាគកាែ់ហចាល)។ 

 

 

 

  

 

 

  អ្នកមានចំនួនថ្ងៃឧបែេម្ាកំែែ់180ថ្ងៃ, ានចូលហ វ្ ើការហឡើង ញិហប្រកាយានទទួលការឧបែេម្ាចំណែក60ថ្ងៃប្រាក់ឧបែេម្ាហរល 

ហេើយានាែ់បង់ការងារហប្រកាយានទទួលការឧបែេម្ាចំណែក84ថ្ងៃប្រាក់ឧបែេម្ាការចូលហ វ្ ើការហឡើង ញិ។ 

 

 

 

 

 

 180ថ្ងៃ (ចំនួនថ្ងៃឧបែេម្ាកំែែ់) – 60ថ្ងៃ (ប្រាក់ឧបែេម្ាហរល) – 84ថ្ងៃ (ប្រាក់ឧបែេម្ាការចូលហ វ្ ើការហឡើង ញិ = 36ថ្ងៃ, ណែលោច

ទទួលការផ្តល់ប្រាក់ឧបែេម្ាហរលកន ុងណែនហនេះ។ 

 

 

 

 រយៈហពលទទួលការឧបែេម្ាហងរប្រែូ ានពនយ ចំហ េះអ្នកណែលថ្ងៃាែ់បង់ការងារែំបូង (ហលើកណលងការាែ់បង់ការងារហប្រកាយលកខែៈ

េម្បែត ិទទួលការឧបែេម្ាានហកើែមានជាងមី។ ខាងហប្រកាម្ហៅថ្ន”ាែ់បង់ការងារជាងមី”)ហប្រកាយានទទួលការផ្តល់ប្រាក់ឧបែេម្ាការចូល

ហ វ្ ើការហឡើង ញិ េេ ិែកន ុងកំឡុងហពលទទួលការឧបែេម្ា, និងានាែ់បង់ការងារជាងមីហោយសារកេ័យ្ន់, ប្ឈប់ការងារជាហែើម្។ 

 

ក្សរែីបាន  ួលលក្សខែៈសមបតតិ  ួលការឧរតថមភងម ី
 ករែីានាែ់បងក់ារងារហប្រកាយានហ វ្ ើការចាប់ពី12ណខហឡើង (ចំហ េះអ្នកានឈប់ការងារហោយសារប្រែូ ានប្ឈប់/កេ័យ្នជាហែើម្ 

ចាប់ពី6ណខហឡើង) កន ុងលកខែឌជាអ្នកមានធានរា៉ា ប់រងហៅប្រកមុ្េ ុនានចូលហ វ្ ើការ, ជា្ម្មតា លកខែៈេម្បែត ិទទួលការឧបែេម្ាថ្នធាន

រា៉ា ប់រងការងារ ហកើែមានជាងមី ែូចហនេះ េម្ីរនោចទទួលការផ្តល់ប្រាក់ឧបែេម្ាហរលតាម្រយៈលកខែៈេម្បែត ិទទួលការឧបែេម្ាហនេះ។ កន ុង

ករែីហនេះ ចាំាច់បំហពញណបបបទពីែំបូងហែើម្បីទទួលការផ្តល់ហនេះ (ហម្ើលទំព័រ2)។ 

 គួរបញ្ជា ក់ថ្ន ករែីានទទួលលកខែៈេម្បែត ិទទួលការឧបែេម្ាជាងមី នឹងម្ិនោចទទួលការផ្តល់ណផ្ែកហលើលកខែៈេម្បែត ិទទួលការឧបែេម្ា

ពីម្នុហទ។ 

 

2288  គពលចូលគ ែ្ ើការគឡើង ញិ គប្កាយបានគ ែ្ ើការ? 

ឯក្សស្គរចបំាច់ចំគពាោះការដាក្សព់ាក្សយ 

រង់ចា ំ ផ្តល់ឧបែេម្ាហរល(ចំណែក60ថ្ងៃ)    
ចូលហ វ្ ើការ(រម នលកខែៈេម្បែត ិ 

ទទួលឧបែេម្ា) 
ចំណែក36ថ្ងៃ 

ថ្ងៃបនា ប់ថ្ងៃ

ាែ់បង់ការងារ 

ថ្ងៃេហប្រម្ចលកខែៈ

េម្បែត ិទទួលឧបែេម្ា 

ប្រាក់ឧបែេម្ាការចូលហ វ្ ើការ

ហឡើង ញិចំណែក84ថ្ងៃ 
ថ្ងៃោក់ កយចូល

ហ វ្ ើការហឡើង ញិ 

រយៈហពលទទួលឧបែេម្ា(1ឆាន ំ) 

ឧទាហរែ៍ 

មានក្សរែីពិគសសណែល រយៈគពល  ួលការឧរតថមភក្សន ុងក្សរែីបានបាត់រង់ការងារជាងមីគប្កាយបាន  ួលប្បាក្ស់ឧរតថមភការចូលគ ែ្ ើការគឡើង  ញិ ប្ត ូបានពនា 
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□ ប័ែណ អ្នកមានលកខែៈេម្បែត ិទទួលការផ្តលធ់ានរា៉ា ប់រងការងារ 
 □  កយផ្ទៃ េ់ប្រូហ ម្ េះ, ោេយោឋ ន (េូម្ភាា ប់ឯកសារបញ្ជា ក់ែូចជាេំបុប្រែសាន ក់ហៅជាហែើម្) 
 □  កយផ្ទៃ េ់ប្រូសាេ បន័េិរ ញ្  ែថ ុចង់ហ រម្ក(ករែីប្រូហ ម្ េះ) 
 

 

កន ុងករែីផ្ទៃ េ់ប្រូហ ម្ េះនិងោេយោឋ ន េូម្រេួរាន់ោក់លិខិែរូនែំែឹងម្កហេឡូហ ើកជាហែើម្ តាម្ណែលោចហ វ្ ើហៅាន។ 

 ករែីានផ្ទៃ េ់ប្រូោេយោឋ ន េូម្ម្កបំហពញណបបបទធានរា៉ា ប់រងការងារ ពីហប្រ េះហេឡូហ ើកជាហែើម្ណែលប្រគប់ប្រគងោេយោឋ នោច

ផ្ទៃ េ់ប្រូណែរ។ 

 
 
 
 
 
 

  

 
ហេឡូហ ើកជាហែើម្នឹងណែនំហោយចូលហរៀន គគបែុ្េះបណ្តត លការងារសាធារែៈ កន ុងករែីានពិនិែយហ ើញថ្នមានប្របហយារន៍ែល់ការចូល

ហ វ្ ើការហឡើង ញិរបេ់ហោកអ្នក។ 

 កន ុងករែីហនេះ ហទាេះការផ្តល់ចំណែកចំនួនថ្ងៃឧបែេម្ាកំែែ់ានប ច្ប់ក៏ហោយ ប្រាក់ឧបែេម្ាហរលរេូែែល់ប ច្ប់ការបែុ្េះបណ្តត លនឹង

ប្រែូ ានពនយលផ្តល់ហោយ។ 

 ហប្រៅពីហនេះ ចំហ េះចំណ្តយចាំាច់ែល់ការចូលហរៀន គគបែុ្េះបណ្តត ល ែូចជាប្រាក់ឧបែេម្ាចូលហរៀន, ប្រាក់ឧបែេម្ាហ វ្ ើែំហែើរម្កសាោជា

ហែើម្ នឹងប្រែូ ផ្តល់ហោយ។ 

 

 

កន ុងករែីហៅជាសាេ នភាពម្ិនោចហ វ្ ើការានចាប់ពី15ថ្ងៃហឡើងហោយសាររំងឺឬរបួេ ហប្រកាយានទទួលហេចកត ីេហប្រម្ចលកខែៈេម្បែត ិ

ទទួលការឧបែេម្ា េមី្រនោចទទួលការផ្តល់ប្រាក់ឧបែេម្ារបួេរំងឺណែលមានទឹកប្រាក់ែូចរន រំនួេប្រាក់ឧបែេម្ាហរល (ប៉េុណនត  កន ុងករែី

កំពុងទទួល ធានរា៉ា ប់រងេុខភាព, ធានរា៉ា ប់រងហប្ររេះម្េនតរាយជាហែើម្, និងប្រាក់ឧបែេម្ារបួេរំងឺណផ្ែកតាម្ចាប់ហផ្េង, នឹងម្ិនោច

ទទួលការផ្តល់ប្រាក់េែំងេប្រមាកការងារជាហែើម្, និងចំនួនថ្ងៃកន ុងកំឡុងហពលរង់ចាំនិងកំឡុងហពលកប្រម្ិែឧបែេម្ាានហទ។) 

 ហេើយកន ុងករែីបនតម្ិនោចហ វ្ ើការចាប់ពី30ថ្ងៃហឡើង នឹងោចទទួលការផ្តល់ប្រាក់ឧបែេម្ាហរលហប្រកាយរបួេរំងឺានជាេេះហេបើយ ហោយ

ពនយរយៈហពលទទួលការឧបែេម្ា ហោយមិ្នចាំាច់ទទួលការផ្តល់ប្រាក់ឧបែេម្ារបួេរំងឺហទ (ចំហ េះការពនយរយៈហពលទទួលការឧបែេម្ាេូម្

ហម្ើលទំព័រ17)។ 

30 30 ការចូលគរៀន គ្គរែត ុ ោះរណាត លការងារស្គធារែៈតាមការណែនរំរស់នយក្សការចូលគរៀន គ្គរែត ុ ោះរណាត លការងារស្គធារែៈតាមការណែនរំរស់នយក្ស
ការោិល័យសុ តថ ិភាពការងារ/ប្រធាននការោិល័យសុ តថ ិភាពការងារ/ប្រធាននយក្សដាា នែឹក្សរ ជ្ នូតាមតំរន់យក្សដាា នែឹក្សរ ជ្ នូតាមតំរន់?? 

3311  ប្រសិនគរើប្រសិនគរើគ ែ្ ើការណលងបានគដាយស្គររំងឺឬររួស? 

2299  គពលផ្ទល ស់រត រូគ ម្ ោះនិងអាសយដាា ន 

ឯក្សស្គរចបំាច់ចំគពាោះការដាក្សព់ាក្សយ 
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ហពលហេន ើរេុំប្រាក់ឧបែេម្ារបួេរំងឺ េូម្ោក់ឯកសារខាងហប្រកាម្ម្កហេឡូហ ើកជាហែើម្។ រយៈហពលហេន ើរេុំ គឺរេូែែល់ថ្ងៃទទួលសាគ ល់

ហប្រកាយរបួេរំងឺជាេេះហេបើយភាៃ ម្។ 
 

1  កយហេន ើរេុំផ្តល់ប្រាក់ឧបែេម្ារបួេរំងឺ 

2 ប័ែណ អ្នកមានលកខែៈេម្បែត ិទទួលការផ្តលធ់ានរា៉ា ប់រងការងារ 
 

※ ោក់តាម្អ្នកែំណ្តងក៏ានណែរណែចាំាច់មានលិខែិប្របគល់េទិធិ។ 

 ប្របេិនហបើរយៈហពលរបួេរំងឺទំនងជាោចហលើេពី1ណខ េូម្ប្របឹកាពិហប្ររេះនឹងហេឡូហ ើកជាហែើម្ជាមុ្ន។ 

 ម្យ៉េង, ហយើងនឹងពិនិែយឯកសារធានរា៉ា ប់រងេុខភាព ែូចហនេះេូម្យកម្កនូ ”ប័ែណ ធានរា៉ា ប់រងេុខភាព”(ងែចម្ៃងក៏ាន)។ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 

 

ប្របេិនហបើេម្ីរនណែលជាអ្នកមានលកខែៈេម្បែត ិទទួលការឧបែេម្ាានសាៃ ប់ ប្រកមុ្ប្រគួសារណែលរេ់ហៅជាមួ្យោចទទួលការផ្តល់ប្រាក់

ឧបែេម្ាហរលជាហែើម្រេូែែល់ថ្ងៃម្ុន (ប្របេិនហងរគឺែល់ចំថ្ងៃហនេះ) ថ្ងៃណែលេម្ីរនានសាៃ ប់។ ហនេះហៅថ្ន“ការឧរតថមភការបាត់រង់ការងារ

ជាគែើមណែលមិនទាន់ផ្តល់គអាយ”។ 

 កន ុងករែីហនេះ េូម្ោក់”  ក័ិយបប្រែឧបែេម្ាការាែ់បង់ការងារជាហែើម្ណែលម្ិនទាន់ផ្តល់ហោយ”ម្កហេឡូហ ើកជាហែើម្ កន ុងកំឡុងហពល6

ណខចាប់ពីថ្ងៃបនា ប់ថ្ងៃេម្រីនណែលជាអ្នកមានលកខែៈេម្បែត ិទទួលការឧបែេម្ាានសាៃ ប់។ 

3322  ប្រសនិគរើសមរីនណែលជាអនក្សមានលក្សខែៈសមបតតិ  ួលការឧរតថមភបានស្គល រ់? 

អំពីណរររ គសន ើរសុំប្បាក់្សឧរតថមភររួសរំងឺ 
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3333  សូមទទួលប្រាក់ឧបត្ថមភការាត្់បង់ការងារជាដ ើមដោយានប្រត្ឹមប្រត្វូ 

3344  ប្របសិនដបើមិនសុខចិត្តនឹងចំណាត្់ការដទ? 

 

 

 

 

◎  ូចដមតចជាការទទួលប្រាក់ឧបត្ថមភដ លមិនប្រតឹ្មប្រត្វូ   ទ ោះមិនអាចទទួលការផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថមភការាត្់បង់ការងារក៏ទោយ តត្ទទួលឬទរៀបនឹងទទួលការផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថមភការាត្់បង់
ការងារតាមវធីិតកែងបនែ ំឬមិនប្រតឹ្មប្រតូ្វ (មិនថាានឬមិនានទទួលការឧបត្ថមភជាក់ដសត ងក៏ដោយ។)។ 

◎ ប្របសិនដបើមិនប្របកាសដោយានប្រតឹ្មប្រត្វូដទ នឹងដៅជាការទទួលឧបត្ថមភដ លមិនប្រតឹ្មប្រត្វូ។   ឧ ហរណ៍ដូចករណីខាងទប្រកាម។ 
□ គ្មា នលទធផ្លសកមាភាពតសែងរកការងារទទ តត្ានប្របកាសកុហក់អំពីលទធផ្លទលើលិខិត្ប្របកាសទទួលស្គា ល់ការាត្់បង់ការងារ។ 
□ កន ុងករណីប្រតូ្វានទទួលយកទធែ ើការទោយម្ចា ស់ប្រកមុហ ុន(ទប្រមង់ការងារអែ ីក៏ទោយ។ រមួ ងំរយៈទពលស្គកលបង(ហែ ឹកហាត្់)។), ទហើយមិន

ានប្របកាសទោយលិខិត្ប្របកាសទទួលស្គា ល់ការាត្់បង់ការងារ, ឬានប្របកាសតកែងបនែ ំ លាក់ាំងថ្ងៃទប្ររើសចូលទធែ ើការ, ការទទួល

យកទធែ ើការ, ការពិត្ជាក់តសតងានទធែ ើការ និងចំណូលជាទដើម។ 

□ មិនានប្របកាសអំពីការកំពុងទទួលការផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថមភឈប់សប្រម្ចក(សំណង)ថ្នធានារ៉ា ប់រងទប្រគ្មោះថ្នា ក់ការងារ និងប្រាក់ឧបត្ថមភ
របួសរំងឺថ្នធានារ៉ា ប់រងសុខភាពជាទដើម (រមួ ងំករណីទទួលប្រត្លប់ទៅទប្រកាយនូវការផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថមភសំណងសប្រម្ចកការងារថ្ន

ធានារ៉ា ប់រងទប្រគ្មោះថ្នា ក់ការងារ ទប្រកាយចប់ការផ្តល់ធានារ៉ា ប់រងការងារ ចំទ ោះរយៈទពលានទទួលការផ្តល់ធានារ៉ា ប់រងការងារ។)។ 

□ មិនទធែ ើការទទ តត្កុហក់ថ្នទធែ ើការ, កុហក់ថ្ងៃានទធែ ើការ, ទហើយទសា ើរសុំការផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថមភការចូលទធែ ើការទ ើងវញិជាទដើម។ 
□ មិនានប្របកាសថ្នានបំទពញតួ្នាទីជាមន្តនត ីកន ុងប្រកមុហ ុនជាទដើម។ 
□ ានោក់ប័ណណ ាត្់បង់ការងារតដលម្ចនសរទសរតកែងបនែ ំ។ 

◎ សូមទទួលការឧបត្ថមភដោយានប្រតឹ្មប្រត្វូដោយដោរពវនិ័យ។   ប្របសិនទបើទទួលការឧបត្ថមភមិនប្រតឹ្មប្រត្ូវទទ នឹងប្រតូ្វ 
□ បញ្ឈប់ការឧបត្ថមភ (អសស់ិទធទិទួលការផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថមភការាត្់បង់ការងារចាប់ពីថ្ងៃទនាោះ) 
□ មានកាត្ពវកិចចសងវញិ (ទឹកប្រាក់ានទទួលទោយមិនប្រតឹ្មប្រត្ូវ, ប្រតូ្វសងវញិប្ររប់ចំនួន) 
□ មានកាត្ពវកិចចបង់សង (ទនទ ឹមសងវញិប្រាក់ប្ររប់ចំនួន ងំអស់តដលទទួលទោយមិនប្រតឹ្មប្រតូ្វ, ប្រត្វូបង់បដនថមដសម ើរនឹង2 ងននចំនួន

តដលានទទួលទោយមិនប្រត្ឹមប្រតូ្វ) 

□ ប្រាក់យឺត្ប្រតូ្វានរិត្ចាប់ពីថ្ងៃបនាទ ប់ថ្ងៃតដលានទទួលទោយមិនប្រត្ឹមប្រត្ូវ។ 
□ ប្របសិនទបើមិនម្ចនបំណងបង់សងប្រាក់សំណង ងំទនោះទទ អាចប្រត្ូវាន រ បបូូសប្រទពសសមតត្ត ិជាទដើម។ 
□ ករណីធៃន់ធៃរ នឹងឈានទៅដល់ផ្តនាទ ទ សពីបទដកែងបនែ ំជាទដើម។ 

 

 

 

  ប្របសិនទបើមិនសុខចិត្តចំទ ោះចំណាត់្ការ ក់ព័នធនឹងការឧបត្ថមភាត់្បង់ការងារតដលទធែ ើទ ើងទោយទហ ូទវ ើក, សមីរនអាចទធែ ើទសចកត ី

រូនដំណឹងទសា ើរសុំទអាយពិនិត្យប្រស្គវប្រជាវមកមន្តនត ីពិនិត្យប្រស្គវប្រជាវធានរ៉ា ប់រងការងារ កន ុងកំ ុងទពល3តខចាប់ពីថ្ងៃបនាទ ប់ថ្ងៃតដលានដឹងពី

ចំណាត់្ការទនាោះ។ ទនោះទៅថ្ន”ការទាមទាពិនិត្សប្រាវប្រជាវ”។  កន ុងករណីទធែ ើការ ម ពិនិត្យប្រស្គវប្រជាវ, សូមរូនដំណឹងពីទរឿងទនោះតាមរយៈទហ ូទវ ើកជាទដើម ឬមន្តនត ីពិនិត្យប្រស្គវប្រជាវធានារ៉ា ប់រងការងារ
ទោយផ្ទទ ល់។  ទហើយប្របសិនទបើមិនសុខចិត្តចំទ ោះការសទប្រមចរបស់មន្តនត ីពិនិត្យប្រស្គវប្រជាវធានារ៉ា ប់រងការងារ សមីរនអាចទធែ ើការទាមទាពិនិត្សប្រាវប្រជាវ
ដ ើងវញិមករណៈកម្ចា ធិការពិនិត្យប្រស្គវប្រជាវធានារ៉ា ប់រងការងារកន ុងកំ ុងទពល2តខចាប់ពីថ្ងៃបនាទ ប់ថ្ងៃតដលប្រតូ្វានទផ្ញើរចាប់ចមែងលិខិត្

សទប្រមច។  រួរបញ្ជា ក់ថ្ន ទប្រកាយ3តខកនែងផ្ុត្ចាប់ពីថ្ងៃបនាទ ប់ថ្ងៃាន ម ពិនិត្យប្រស្គវប្រជាវ ទហើយមិនម្ចនទសចកត ីសទប្រមចអំពីការ ម ពិនិត្យ
ប្រស្គវប្រជាវទទ, សមីរនអាចទធែ ើការ ម ពិនិត្យប្រស្គវប្រជាវទ ើងវញិមករណៈកម្ចា ធិការពិនិត្យប្រស្គវប្រជាវធានារ៉ា ប់រងការងារ ទោយមិនចាទំទួល

ទសចកត ីសទប្រមចទនាោះទទ។  សមីរនអាចទលើកជាបណត ឹងទអាយលុបទចាលចំណាត់្ការសត ីអំពីការឧបត្ថមភាត់្បង់ការងារតដលទហ ូទវ ើកជាទដើមទធែ ើ,  ទប្រកាយទទួលាន

ទសចកត ីសទប្រមចថ្នការ ម ពិនិត្យប្រស្គវប្រជាវ កន ុងកំ ុងទពល6តខចាប់ពីថ្ងៃានដឹងពីទសចកត ីសទប្រមច (ទលើកតលងករណីកនែងផ្ុត្1ឆ្ា ំចាប់

ពីថ្ងៃម្ចនទសចកត ីសទប្រមច។)។  រួរបញ្ជា ក់ថ្ន ប្របសិនទបើពំុម្ចនទសចកត ីសទប្រមចអំពីការ ម ពិនិត្យប្រស្គវប្រជាវ ទ ោះ3តខកនែងផ្ុត្ចាប់ពីថ្ងៃបនាទ ប់ថ្ងៃានទធែ ើការ ម 
ពិនិត្យប្រស្គវប្រជាវកត ី, សមីរនអាចទលើកជាបណត ឹងទអាយលុបទចាល។ 
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3355  ូំពីការឧបត្ថមភចំដ ោះការូប់រំបណ្ត ោះបណាត ល 

អាកប្រត្ូវផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថមភចំទ ោះការអប់រំបណុ្ោះបណាត ល ក់ទងនឹងការអប់រំបណុ្ោះបណាត លទូទៅ ម្ចនប្រត្ូវមួយណាកន ុងចំទណាម①ឬ②ដូច

ខាងទប្រកាម, ទហើយានចូលទរៀននិងបញ្ាប់ការអប់រំបណុ្ោះបណាត លតដលកំណត្់ទោយរដឋមន្តនត ីប្រកសួងការងារនិងសុខុម្ចលភាព។ 
① អាកម្ចនធានារ៉ា ប់រងថ្នធានារ៉ា ប់រងការងារ(អាកកំពុងទធែ ើការជាអាកម្ចនធានារ៉ា ប់រងថ្នធានារ៉ា ប់រងការងារ)   កន ុងថ្ងៃតដលានចាប់ទផ្តើមចូលទរៀនការអប់រំបណុ្ោះបណាត លតដលកំណត្់ទោយរដឋមន្តនត ីប្រកសួងការងារនិងសុខុម្ចលភាព(ខាងទប្រកាមទៅ

ថ្ន”ថ្ងៃចាប់ទផ្តើមចូលទរៀន”។), រយៈទពលថ្នលកខណឌ ឧបត្ថមភ(※2)ម្ចនចាប់ពី3ឆ្ា ំទ ើង(※3) 
② អាកធាែ ប់ជាអាកម្ចនធានារ៉ា ប់រងថ្នធានារ៉ា ប់រងការងារ(អាកមិនតមនជាអាកម្ចនធានារ៉ា ប់រងថ្នធានារ៉ា ប់រងការងារ)   ថ្ងៃតដលមិនតមនឬតលងជាជាអាកម្ចនធានារ៉ា ប់រងការងារមុនថ្ងៃចាប់ទផ្តើមចូលទរៀន សថ ិត្កន ុងកំ ុងទពល1ឆ្ា ំមុនថ្ងៃចាប់ទផ្តើមចូល

ទរៀន(ករណីានពនារយៈទពលប្រតូ្វអនុវត្តន៍ រឺកន ុងកំ ុងទពល20ឆ្ា ំ)(※4), ទហើយរយៈទពលថ្នលកខណឌ ឧបត្ថមភចំទ ោះថ្ងៃចាប់ទផ្តើមចូល

ទរៀន ម្ចនចាប់ពី3ឆ្ា ំទ ើង(※3) 
ករណីានចូលទរៀននិងបញ្ាប់ការអប់រំបណុ្ោះបណាត លសមប្រសប សមីរនអាចទទួលការផ្តល់ទឹកប្រាក់ទសា ើរនឹង20%ថ្នចំណាយអប់របំ

ណុ្ោះបណាត លតដលានបង់ទអាយទីកតនែងអប់រំបណុ្ោះបណាត លទដើមបីចូលទរៀន។  រួរបញ្ជា ក់ថ្ន ទឹកប្រាក់ឧបត្ថមភកន ុងករណីតដលទឹកប្រាក់ទសា ើរនឹង20%ទនាោះទលើស10មុឺនទយ៉េន រឺចាត្់ទុកថ្ន10មុឺនទយ៉េន, ទហើយកន ុង

ករណីមិនទលើស4 ន់ទយ៉េន សមីរនមិនអាចទទួលការផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថមភការអប់រំបណុ្ោះបណាត លទទ។  ※កន ុងកំ ុងទពល1ឆ្ា ំមុនថ្ងៃចាប់ទផ្តើចូលទរៀន ករណីានទទួលការប្របឹកាការងារតដលទធែ ើទ ើងទោយអាកប្របឹកាការងារ(អាកប្របឹកា

ការងារតដលម្ចនតចងកន ុងចំនុច3ថ្នម្ចប្រតា30 ចាប់ទលើកកមពស់ការអភិវឌ្ឍន៍សមត្ថភាពការងារ), ទរអាចបូកបញ្ច លូចំណាយទនាោះទៅ

ចំណាយអប់រំបណុ្ោះបណាត ល។  ប្របសិនទបើទឹកប្រាក់ទលើស2មុឺនទយ៉េន, ទនាោះចំនួនអត្ិបរម្ចតដលអាចទប្របើប្រាស់ជាចំណាយអប់រំបណុ្ោះបណាត

ល រឺ2មុឺនទយ៉េន (កន ុងតត្ករណីានទទួលការប្របឹកាការងារទប្រកាយថ្ងៃ1តខមករឆ្ា ំ2017ប៉េុទណាណ ោះ)។ 

   

  

1 ការឧបត្ថមភចំដ ោះការូប់រំបណ្ត ោះបណាត ល ក់ព័នធនឹងការូបរ់ំបណ្ត ោះបណាត លទូដៅ  ជាប្របព័នធផ្តល់ការធានារ៉ា ប់រងការងារតដលម្ចនទគ្មលបំណង គ្មំប្រទការខិត្ខំប្របឹងតប្របងអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពចំបងរបស់អាកទធែ ើការ, និង
តផ្នការទលើកកមពស់ទសថ រភាពការងារនិងការចូលទធែ ើការទ ើងវញិ។ 

ករណីអាកម្ចនធានារ៉ា ប់រងថ្នធានារ៉ា ប់រងការងារតដលបំទពញលកខណឌ ទង ( ※ 1)(អាកកំពុងទធែ ើការ), ឬអាកធាែ ប់ជាអាកធានារ៉ា ប់រង(អាក

ាត្់បង់ការងារ), ានចូលទរៀននិងបញ្ាប់ការអប់រំបណុ្ោះបណាត លតដលកំណត្់ទោយរដឋមន្តនត ីប្រកសួងការងារនិងសុខុម្ចលភាព, ទឹកប្រាក់តដល

ទសា ើរនឹងប្របភារទងរ(ម្ចនកប្រមិត្អតិ្បរម្ច)ថ្នចំណាយអប់រំបណុ្ោះបណាត ល តដលសមីរនានចំណាយទៅទីកតនែងអប់រំបណុ្ោះបណាត លទដើមបី

ចូលទរៀន នឹងប្រតូ្វផ្តល់ទអាយ។ 

※1 អាកម្ចនធានារ៉ា ប់រង ទៅថ្នអាកម្ចនធានារ៉ា ប់រងទូទៅ ឬអាកម្ចនធានារ៉ា ប់រងអាយុទប្រចើន។ ខាងទប្រកាម ដូចគ្មា ចំទ ោះប្របការទនោះ។ 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※2 រយៈទពលថ្នលកខណឌ ឧបត្ថមភ ជារយៈទពលប្រតូ្វានទទួលយកទធែ ើការជាអាកម្ចនធានារ៉ា ប់រងកន ុងការងារតដលអនុវត្តន៍ធានារ៉ា ប់រងការងារ

កន ុងកំ ុងទពលរហូត្ដល់ចាប់ទផ្តើមចូលទរៀន។ លំអិត្សូមស្គកសួរមកអាកទទួលបនទ ុកទហ ូទវ ើក។ 

※3 ចំទ ោះអាកទទួលប្រាក់ឧបត្ថមភការអប់រំបណុ្ោះបណាត ល ក់ទងនឹងការអប់រំបណុ្ោះបណាត លទូទៅជាទលើកដំបូង, រយៈទពលថ្នលកខ

ណឌ ឧបត្ថមភ ចាប់ពី1ឆ្ា ំទ ើង(វធិានការបទណាត ោះអាសនា) 

※4 កន ុងលកខណឌ មិនតមនជាអាកម្ចនធានារ៉ា ប់រងការងារកន ុងថ្ងៃចាប់ទផ្តើមចូលទរៀន ទហើយម្ចនថ្ងៃតដលមិនអាចបនតចាប់ទផ្តើមចូលទរៀនការប

ណុ្ោះបណាត លអប់រំសប្រម្ចប់30ថ្ងៃទ ើង ទោយស្គរពទ ោះ, ម្ចតុ្ភាព, ទមើលតងកូន, រំងឺ, របួសជាទដើមកន ុងរយៈទពល1ឆ្ា ំចាប់ពីថ្ងៃាត់្បង់

លកខណៈសមបត្ត ិជាអាកម្ចនធានារ៉ា ប់រង, តាមខែ ឹមស្គររូនដំណឹងទនោះមកទហ ូទវ ើក, ទរអាចបូកបញ្ច លូចំនួនថ្ងៃតដលមិនអាចចាប់ទផ្តើម

ចូលទរៀនទនាោះ(អតិ្បរម្ច19ឆ្ា ំ) កន ុងរយៈទពលអាចទទួលប្រាក់ឧបត្ថមភចំទ ោះការអប់រំបណុ្ោះបណាត លចាប់ពីាត្់បង់លកខណៈសមបត្ត ិជា

អាកម្ចនធានារ៉ា ប់រងរហូត្ដល់ថ្ងៃចាប់ទផ្តើមចូលទរៀន(រយៈទពលប្រតូ្វអនុវត្តន៍)។ 
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អាកប្រត្ូវផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថមភចំទ ោះការអប់រំបណុ្ោះបណាត ល ក់ទងនឹងការអប់រំបណុ្ោះបណាត លទូទៅជាក់លាក់ ម្ចនប្រត្ូវមួយណាកន ុងចំទណាម①

ឬ②ដូចខាងទប្រកាម, ទហើយានចូលទរៀននិងបញ្ាប់ការអប់រំបណុ្ោះបណាត លតដលកំណត្់ទោយរដឋមន្តនត ីប្រកសួងការងារនិងសុខុម្ចលភាព។ 
① អាកម្ចនធានារ៉ា ប់រងថ្នធានារ៉ា ប់រងការងារ(អាកកំពុងទធែ ើការជាអាកម្ចនធានារ៉ា ប់រងថ្នធានារ៉ា ប់រងការងារ)   កន ុងថ្ងៃតដលានចាប់ទផ្តើមចូលទរៀនការអប់រំបណុ្ោះបណាត លតដលកំណត្់ទោយរដឋមន្តនត ីប្រកសួងការងារនិងសុខុម្ចលភាព(ខាងទប្រកាមទៅ

ថ្ន”ថ្ងៃចាប់ទផ្តើមចូលទរៀន”។), រយៈទពលថ្នលកខណឌ ឧបត្ថមភ(※2)ម្ចនចាប់ពី3ឆ្ា ំទ ើង(※3) 
② អាកធាែ ប់ជាអាកម្ចនធានារ៉ា ប់រងថ្នធានារ៉ា ប់រងការងារ(អាកមិនតមនជាអាកម្ចនធានារ៉ា ប់រងថ្នធានារ៉ា ប់រងការងារ)   ថ្ងៃតដលមិនតមនឬតលងជាជាអាកម្ចនធានារ៉ា ប់រងការងារមុនថ្ងៃចាប់ទផ្តើមចូលទរៀន សថ ិត្កន ុងកំ ុងទពល1ឆ្ា ំមុនថ្ងៃចាប់ទផ្តើមចូល

ទរៀន(ករណីានពនារយៈទពលប្រតូ្វអនុវត្តន៍ រឺកន ុងកំ ុងទពល20ឆ្ា ំជាអតិ្បរម្ច)(※4), ទហើយរយៈទពលថ្នលកខណឌ ឧបត្ថមភចំទ ោះថ្ងៃ

ចាប់ទផ្តើមចូលទរៀន ម្ចនចាប់ពី3ឆ្ា ំទ ើង(※3) 
ករណីានចូលទរៀននិងបញ្ាប់ការអប់រំបណុ្ោះបណាត លសមប្រសប សមីរនអាចទទួលការផ្តល់ទឹកប្រាក់ទសា ើរនឹង40%ថ្នចំណាយអប់រំបណុ្ោះ

បណាត លតដលានបង់ទអាយទីកតនែងអប់រំបណុ្ោះបណាត លទដើមបីចូលទរៀន។  រួរបញ្ជា ក់ថ្ន ទឹកប្រាក់ឧបត្ថមភកន ុងករណីតដលទឹកប្រាក់ទសា ើរនឹង40%ទនាោះទលើស20មុឺនទយ៉េន រឺចាត្់ទុកថ្ន20មុឺនទយ៉េន, ទហើយកន ុងករណី

មិនទលើស4 ន់ទយ៉េន សមីរនមិនអាចទទួលការផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថមភការអប់រំបណុ្ោះបណាត លទទ។   
2 ប្រាកឧ់បត្ថមភការូប់រំបណ្ត ោះបណាត ល កព់័នធនឹងការូប់រំបណ្ត ោះបណាត លទូដៅជាកល់ាក ់ ជាប្របព័នធផ្តល់ធានារ៉ា ប់រងការងារតដលម្ចនទគ្មលទៅ គ្មំប្រទការចូលទធែ ើការទ ើងវញិឆ្ប់រហ័សនិងទប្រមង់ការងារទលឿនរហ័ស,  
ទរៀបចំទសថ រភាពការងារនិងរប្រមញុការចូលទធែ ើការទ ើងវញិ។ 

កន ុងករណីអាកម្ចនធានារ៉ា ប់រងថ្នធានារ៉ា ប់រងការងារតដលានបំទពញលកខណឌ ទងរ( ※ 1)(អាកកំពុងទធែ ើការ), អាកធាែ ប់ជាអាកម្ចនធានា

រ៉ា ប់រង(អាកាត្់បង់ការងារ) ានចូលទរៀននិងបញ្ាប់ការអប់រំបណុ្ោះបណាត លតដលកំណត្់ទោយរដឋមន្តនត ីប្រកសួងការងារនិងសុខុម្ចលភាព, ទឹក

ប្រាក់ទសា ើរនឹងប្របភារទងរ(ម្ចនកប្រមិត្អតិ្បរម្ច)ថ្នចំណាយអប់រំបណុ្ោះបណាត លតដលសមីរនបង់ទអាយទីកតនែងអប់រំបណុ្ោះបណាត លទដើមបីចូល

ទរៀន នឹងប្រតូ្វផ្តល់ទអាយ។ 

※1 អាកម្ចនធានារ៉ា ប់រង ទៅថ្នអាកម្ចនធានារ៉ា ប់រងទូទៅ ឬអាកម្ចនធានារ៉ា ប់រងអាយុទប្រចើន។ ខាងទប្រកាម ដូចគ្មា ចំទ ោះប្របការទនោះ។ 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※2 រយៈទពលថ្នលកខណឌ ឧបត្ថមភ ជារយៈទពលប្រតូ្វានទទួលយកទធែ ើការជាអាកម្ចនធានារ៉ា ប់រងកន ុងការងារតដលអនុវត្តន៍ធានារ៉ា ប់រងការងារ

កន ុងកំ ុងទពលរហូត្ដល់ចាប់ទផ្តើមចូលទរៀន។ លំអិត្ សូមស្គកសួរមកអាកទទួលបនទ ុកទហ ូទវ ើក។ 

※3 ចំទ ោះអាកទទួលប្រាក់ឧបត្ថមភការអប់រំបណុ្ោះបណាត ល ក់ទងនឹងការអប់រំបណុ្ោះបណាត លទូទៅជាក់លាក់ជាទលើកដំបូង, រយៈទពលថ្នលកខ

ណឌ ឧបត្ថមភ ចាប់ពី1ឆ្ា ំទ ើង(វធិានការបទណាត ោះអាសនា)។ 

※4 កន ុងលកខណឌ មិនតមនជាអាកម្ចនធានារ៉ា ប់រងការងារកន ុងថ្ងៃចាប់ទផ្តើមចូលទរៀន ទហើយម្ចនថ្ងៃតដលមិនអាចបនតចាប់ទផ្តើមចូលទរៀនការ

អប់រំបណុ្ោះបណាត លសប្រម្ចប់30ថ្ងៃទ ើង ទោយស្គរពទ ោះ, ម្ចត្ុភាព, ទមើលតងកូន, រំងឺ, របួសជាទដើមកន ុងរយៈទពល1ឆ្ា ំចាប់ពីថ្ងៃាត់្បង់លកខ

ណៈសមបត្ត ិជាអាកម្ចនធានារ៉ា ប់រង, តាមខែ ឹមស្គររូនដំណឹងទនោះមកទហ ូទវ ើក, ទរអាចបូកបញ្ច លូចំនួនថ្ងៃតដលមិនអាចចាប់ទផ្តើមចូលទរៀន

ទនាោះ(អតិ្បរម្ច19ឆ្ា ំ) កន ុងរយៈទពលអាចទទួលប្រាក់ឧបត្ថមភចំទ ោះការអប់រំបណុ្ោះបណាត លចាប់ពីាត្់បង់លកខណៈសមបត្ត ិជាអាកម្ចនធានា

រ៉ា ប់រងរហូត្ដល់ថ្ងៃចាប់ទផ្តើមចូលទរៀន(រយៈទពលប្រតូ្វអនុវត្តន៍)។ 
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អាកប្រត្ូវផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថមភសប្រម្ចប់ការអប់រំបណុ្ោះបណាត ល ក់ទងនឹងការអប់រំបណុ្ោះបណាត លរំនាញអនុវត្តន៍ ម្ចនប្រត្ូវមួយណាកន ុងចំទណាម

①ឬ②ដូចខាងទប្រកាម, ទហើយានចូលទរៀននិងបញ្ាប់ការអប់រំបណុ្ោះបណាត លតដលកំណត្់ទោយរដឋមន្តនត ីប្រកសួងការងារនិងសុខុម្ចលភាព។ 

① អាកម្ចនធានារ៉ា ប់រងថ្នធានារ៉ា ប់រងការងារ    កន ុងថ្ងៃតដលានចាប់ទផ្តើមចូលទរៀនការអប់រំបណុ្ោះបណាត លរំនាញអនុវត្តន ៍ (ខាងទប្រកាមទៅថ្ន”ថ្ងៃចាប់ទផ្តើមចូលទរៀន”។), ជាអាកម្ចន
ធានារ៉ា ប់រងថ្នធានារ៉ា ប់រងការងារ), ទហើយរយៈទពលថ្នលកខណឌ ឧបត្ថមភ(※3)ម្ចនចាប់ពី3ឆ្ា ំទ ើង(※4) 

② អាកធាែ ប់ជាអាកម្ចនធានារ៉ា ប់រងថ្នធានារ៉ា ប់រងការងារ 
មិនតមនឬតលងជាជាអាកម្ចនធានារ៉ា ប់រងការងារកន ុងថ្ងៃចាប់ទផ្តើមចូលទរៀន, និងទប្រកាយថ្ងៃានាត្់បង់លកខណៈសមបត្ត ិជាអាកម្ចន

ធានារ៉ា ប់រង(ថ្ងៃបនាទ ប់ថ្ងៃាត្់បង់ការងារ) ម្ចនរយៈទពល1ឆ្ា ំរហូត្ដល់ថ្ងៃចាប់ទផ្តើមចូលទរៀន(ករណីានពនារយៈទពលប្រត្ូវអនុវត្ត

ន៍(※5)រឺកន ុងរយៈទពល20ឆ្ា ំជាអត្ិបរម្ច), ទហើយរយៈទពលថ្នលកខណឌ ឧបត្ថមភ ម្ចនចាប់ពី3ឆ្ា ំទ ើង(※4) 

3 ប្រាក់ឧបត្ថមភការូប់របំណ្ត ោះបណាត ល ក់ព័នធនឹងការូបរ់ំបណ្ត ោះបណាត លជំនាញូនុវត្តន ៍

   ជាប្របព័នធផ្តល់ធានារ៉ា ប់រងការងារតដលម្ចនទគ្មលទៅគ្មំប្រទ និងម្ចនទប្រមង់ការងាររយៈទពលមធយមនិងតវង, ទរៀបចំទសថ រភាពការងារនិង

រប្រមញុការចូលទធែ ើការទ ើងវញិ។ 

   កន ុងករណីអាកម្ចនធានារ៉ា ប់រងថ្នធានារ៉ា ប់រងការងារតដលានបំទពញលកខណឌ ទងរ(※1)(អាកកំពុងទធែ ើការ), អាកធាែ ប់ជាអាកម្ចនធានា

រ៉ា ប់រង(អាកាត្់បង់ការងារ) ានចូលទរៀននិងបញ្ាប់ការអប់រំបណុ្ោះបណាត លរំនាញអនុវត្តន៍តដលកំណត្់ទោយរដឋមន្តនត ីប្រកសួងការងារនិង

សុខុម្ចលភាព, ទឹកប្រាក់ប្របភារទងរ(ម្ចនកប្រមិត្អតិ្បរម្ច)ថ្នចំណាយអប់រំបណុ្ោះបណាត លតដលសមីរនបង់ទអាយទីកតនែងអប់រំបណុ្ោះប

ណាត ល នឹងប្រតូ្វផ្តល់ទអាយពីទហ ូទវ ើក។   ទហើយចំទ ោះអាកកំពុងទទួលប្រាក់ឧបត្ថមភទនោះ ម្ចនករណីអាចទទួលប្រាក់ឧបត្ថមភរួយការអប់រំបណុ្ោះបណាត ល80%(※ 2)ថ្នចំនួនទសា ើរ

នឹងប្រាក់ឧបត្ថមភទគ្មលប្របចាំថ្ងៃ ចំទ ោះថ្ងៃសថ ិត្កន ុងស្គថ នភាពាត្់បង់ការងារកន ុងរយៈទពលកំពុងទទួលការបណុ្ោះបណាត ល។  ※1 អាកម្ចនធានារ៉ា ប់រង ទៅថ្នអាកម្ចនធានារ៉ា ប់រងទូទៅ ឬអាកម្ចនធានារ៉ា ប់រងអាយុទប្រចើន។ ខាងទប្រកាម ដូចគ្មា ចំទ ោះប្របការទនោះ។  ※2 ទឹកប្រាក់ឧបត្ថមភរួយការអប់រំបណុ្ោះបណាត លសប្រម្ចប់ការអប់រំបណុ្ោះបណាត លរំនាញអនុវត្តន៍ តដលានចូលទរៀនមុនថ្ងៃទី31តខធន ឆូ្ា ំ

2017 រឺប្រត្ូវ50%ថ្នចំនួនទសា ើរនឹងទឹកប្រាក់ឧបត្ថមភទគ្មលប្របចាំថ្ងៃ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※3 រយៈទពលថ្នលកខណឌ ឧបត្ថមភ ជារយៈទពលប្រតូ្វានទទួលយកទធែ ើការជាអាកម្ចនធានារ៉ា ប់រងកន ុងការងារតដលអនុវត្តន៍ធានារ៉ា ប់រងការងារ

កន ុងកំ ុងទពលរហូត្ដល់ចាប់ទផ្តើមចូលទរៀន។ លំអិត្ សូមស្គកសួរមកអាកទទួលបនទ ុកទហ ូទវ ើក។ 

※4 ចំទ ោះអាកទទួលប្រាក់ឧបត្ថមភការអប់រំបណុ្ោះបណាត ល ក់ទងនឹងការអប់រំបណុ្ោះបណាត លរំនាញអនុវត្តន៍ជាទលើកដំបូង, រយៈទពលថ្ន

លកខណឌ ឧបត្ថមភ ចាប់ពី2ឆ្ា ំទ ើង(វធិានការបទណាត ោះអាសនា) 

※5 កន ុងលកខណឌ មិនតមនជាអាកម្ចនធានារ៉ា ប់រងការងារកន ុងថ្ងៃចាប់ទផ្តើមចូលទរៀន ទហើយម្ចនថ្ងៃតដលមិនអាចបនតចាប់ទផ្តើមចូលទរៀនការ

អប់រំបណុ្ោះបណាត លសប្រម្ចប់30ថ្ងៃទ ើង ទោយស្គរពទ ោះ, ម្ចតុ្ភាព, ទមើលតងកូន, រំងឺ, របួសជាទដើមកន ុងរយៈទពល1ឆ្ា ំចាប់ពីថ្ងៃាត្់បង់

លកខណៈសមបត្ត ិជាអាកម្ចនធានារ៉ា ប់រង, តាមខែ ឹមស្គររូនដំណឹងទនោះមកទហ ូទវ ើក, ទរអាចបូកបញ្ច លូចំនួនថ្ងៃតដលមិនអាចចាប់ទផ្តើម

ចូលទរៀនទនាោះ(អតិ្បរម្ច19ឆ្ា ំ) កន ុងរយៈទពលអាចទទួលប្រាក់ឧបត្ថមភចំទ ោះការអប់រំបណុ្ោះបណាត លចាប់ពីាត្់បង់លកខណៈសមបត្ត ិជា

អាកម្ចនធានារ៉ា ប់រងរហូត្ដល់ថ្ងៃចាប់ទផ្តើមចូលទរៀន(រយៈទពលប្រតូ្វអនុវត្តន៍)។ 

 
 

កំពុងដរៀនការូប់របំណ្ត ោះ.ជនំាញូនុវត្តន ៍ ដប្រកាយបញ្ច ប់ការូប់រំបណ្ត ោះបណាត លជំនាញូនុវត្តន ៍

ទឹកប្រាក់ឧបត្ថមភ 

(ចំណាយអប់របណុ្ោះបណាត លតដលអាក

ចូលទរៀនានានបង់ X ភាររយថ្ន

ប្រកទោនខាងស្គត ំ 

50% 

ប្របសិនទលើស4 ន់ទយ៉េន។ 

ករណីទលើស120មឺុនទយ៉េន: 120មឺុនទយ៉េន 

ករណីយកានសញ្ជា បប្រត្រំនាញជាទដើម, ទហើយប្រតូ្វានទទួលយក

ទធែ ើការជាអាកម្ចនធានារ៉ា ប់រងកន ុងកំ ុងទពល1ឆ្ា ំចាប់ពីថ្ងៃ

បនាទ ប់ថ្ងៃតដលានបញ្ា ប់ 

70% 

ប្របសិនទលើស4 ន់ទយ៉េន។ 

ករណីទលើស168មឺុនទយ៉េន: 168មឺុនទយ៉េន 

ទឹកប្រាក់ខុសគ្មា ជាមួយប្រកទោនខាងទវែងតដលានផ្តល់ទអាយរចួ

ទហើយ និងប្រតូ្វផ្តល់ទអាយបតនថម។ 
※ ទឹកប្រាក់ឧបត្ថមភកប្រមិត្អតិ្បរម្ច120មុឺនទយ៉េនតដលប្រតូ្វានផ្តល់ទអាយទពលកំពុងចូលទរៀនការអប់រំបណុ្ោះបណាត លរំនាញអនុវត្តន៍ រឺ

ជាទឹកប្រាក់កប្រមិត្អត្ិបរម្ចកន ុងករណីានចូលទរៀនការអប់រំបណុ្ោះបណាត លរំនាញអនុវត្តន៍កន ុងរយៈទពល3ឆ្ា ំ។ កន ុងករណីរយៈទពលបណុ្ោះ

បណាត ល1ឆ្ា ំរឺ40មុឺនទយ៉េន, ករណី2ឆ្ា ំរឺ80មុឺនទយ៉េន តដលជាទឹកប្រាក់កប្រមិត្អតិ្បរម្ច។ 

 

 

នូកប្រត្វូផ្តល់ការឧបត្ថមភ  
ទឹកប្រាក់ឧបត្ថមភ 
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   ទហើយចំទ ោះប្រាក់ឧបត្ថមភ168មុឺនទយ៉េនតដលប្រតូ្វានផ្តល់ទអាយទប្រកាយបញ្ាប់ការអប់រំបណុ្ោះបណាត លរំនាញអនុវត្តន៍ រឺជាទឹកប្រាក់

កប្រមិត្អតិ្បរម្ចកន ុងករណីានចូលទរៀនការអប់រំបណុ្ោះបណាត លរំនាញអនុវត្តន៍រយៈទពល3ឆ្ា ំ។ កន ុងករណីរយៈទពលបណុ្ោះបណាត ល1ឆ្ា ំរឺ56

មុឺនទយ៉េន, ករណី2ឆ្ា ំរឺ112មុឺនទយ៉េន តដលជាទឹកប្រាក់កប្រមិត្អត្ិបរម្ច។ 

※ ករណីចូលទរៀនការអប់រំបណុ្ោះបណាត លរំនាញអនុវត្តន៍ទប្រចើនដងកន ុងរយៈទពល10ឆ្ា ំ, ទឹកប្រាក់សរុបថ្នប្រាក់ឧបត្ថមភការអប់រំបណុ្ោះបណាត
លសប្រម្ចប់ការអប់រំបណុ្ោះបណាត លរំនាញអនុវត្តន៍តដលានចាប់ទផ្តើមចូលទរៀនកន ុងកំ ុងទពលរហូត្ដល់10ឆ្ា ំកនែងផ្ុត្ ទោយចាប់រិត្ពី

ថ្ងៃចាប់ទផ្តើមចូលទរៀនការអប់រំបណុ្ោះបណាត លរំនាញអនុវត្តន៍(រមួ ងំថ្ងៃចាប់ទផ្តើមចូលទរៀនមុនថ្ងៃទី31តខធន ឆូ្ា ំ2017)តដលានទទួលពី

ដំបូងនូវប្រាក់ឧបត្ថមភការអប់រំបណុ្ោះបណាត លសប្រម្ចប់ការអប់រំបណុ្ោះបណាត លរំនាញអនុវត្តន៍ រឺ168មុឺនទយ៉េនជាកប្រមិត្។ 

រួរបញ្ជា ក់ថ្ន, ចំទ ោះអាកកំពុងចូលទរៀនការអប់រំបណុ្ោះបណាត លរំនាញអនុវត្តន៍រយៈទពល4ឆ្ា ំយ៉េ ងខែ ីតាមចាប់, ទពលបញ្ាប់ថ្នា ក់កន ុងឆ្ា ំ

ទី3, ទឹកប្រាក់កប្រមិត្អត្ិបរម្ច56មុឺនទយ៉េនតដលប្រតូ្វនឹងចំតណកទរៀនឆ្ា ំទី4 នឹងប្រតូ្វបូកបញ្ច លូទៅកន ុងទឹកប្រាក់កប្រមិត្អត្ិបរម្ច168មុឺន

ទយ៉េនផ្តល់ទអាយកន ុងរយៈទពល10ឆ្ា ំថ្នប្រាក់ឧបត្ថមភការអប់រំបណុ្ោះបណាត លរំនាញអនុវត្តន៍(ជាអតិ្បរម្ច224មុឺនទយ៉េនកន ុងរយៈទពល4ឆ្ា ំ)។ 

※ ទឹកប្រាក់ឧបត្ថមភការអប់រំបណុ្ោះបណាត លរំនាញអនុវត្តន៍តដលានចាប់ទផ្តើមចូលទរៀនមុនថ្ងៃ31តខធន ឆូ្ា ំ2017 នឹងប្រតូ្វជា40%ថ្នចំណាយ

អប់រំបណុ្ោះបណាត ល(ករណីានទទួលសញ្ជា បប្រត្រំនាញជាទដើម, និងប្រតូ្វានទទួលយកទធែ ើការជាអាកម្ចនធានារ៉ា ប់រងកន ុងរយៈទពល1ឆ្ា ំ

ចាប់ពីថ្ងៃបនាទ ប់ថ្ងៃានបញ្ាប់, រឺ60%)។ ទហើយចំនួនកប្រមិត្អត្ិបរម្ចឧបត្ថមភរឺ32មុឺនទយ៉េនប្របចាំឆ្ា ំ(ករណីានទទួលសញ្ជា បប្រត្រំនាញ

ជាទដើម, និងប្រតូ្វានទទួលយកទធែ ើការជាអាកម្ចនធានារ៉ា ប់រងកន ុងរយៈទពល1ឆ្ា ំចាប់ពីថ្ងៃបនាទ ប់ថ្ងៃានបញ្ាប់, រឺ48មុឺនទយ៉េនប្របចាំឆ្ា ំ)។ 

4 ូំពីថាន ក់ដរៀនកំណត្់សប្រមាប់ការឧបត្ថមភូប់រំបណ្ត ោះបណាត លនងិការពិនិត្សលកខណឌ ឧបត្ថមភ 
 

 

 

 

 

 

 

 

មកទសា ើរសុំជាមុននូវការផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថមភការអប់រំបណុ្ោះបណាត ល, ចំទ ោះ 

①ថ្ងៃចាប់ទផ្តើមថ្នា ក់ទរៀនបចច ុបបនា (ទប្រគ្មង), ថ្នទត្ើទលាកអាកានបំទពញលកខណៈសមបត្ត ិទទួលការផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថមភការអប់រំបណុ្ោះបណាត លតដរ

ឬទទ 

②ទត្ើថ្នា ក់អប់រំបណុ្ោះបណាត លតដលចង់ចូលទរៀនម្ចនទទួលការកំណត្់ពីរដឋមន្តនត ីប្រកសួងការងារនិងសុខុម្ចលភាពតដរឬទទ 

ទលាកអាកអាចមកទមើលបញ្ជា ក់ទៅទហ ូទវ ើកតដលប្ររប់ប្ររងអាសយោឋ នរបស់ទលាកអាក តាមរយៈ”តារងតសែងរកលកខណឌ ផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថមភ

ការអប់រំបណុ្ោះបណាត ល”។ ព័ត្៌ម្ចនលំអិត្ សូមស្គកសួរមកអាកទទួលបនទ ុកទហ ូទវ ើក។ 
 

 

 

 

 

 

 

  ទលាកអាកអាចទមើលទៅកតនែងទទួលថ្នទហ ូទវ ើកតាមរយៈ “បញ្ា រីយទឈាា ោះថ្នា ក់ទរៀនអប់រំបណុ្ោះបណាត លកំណត្់ទោយរដឋមន្តនត ីប្រកសួងការងារ

និងសុខុម្ចលភាព”។ 

  ទលាកអាកក៏អាចទមើលតាមអីុនធឺណិត្ផ្ងតដរ ”ប្របព័នធ តសែ ងរកថ្នា ក់ទរៀនអប់រំបណុ្ោះបណាត លកំណត្់ទោយរដឋមន្តនត ីប្រកសួងការងារនិង

សខុុម្ចលភាព”(https://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/) 

 

កន តងការូប់រំបណ្ត ោះ.កំណត់្ដោយរ ឋមន្តនតបី្រកសួងការងារនិងសខុុមាលភាព មាន វូខីែោះ 
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36 36 ូំពីប្រាក់ឧបត្ថមភបនតទទួលយកដ វ្ ើការ 

□ ជាអាកម្ចនធានារ៉ា ប់រងម្ចនអាយុចាប់ពី60ឆ្ា ំដល់ទប្រកាម65ឆ្ា ំ 
□ រយៈទពលធាែ ប់ជាអាកម្ចនធានារ៉ា ប់រងសរុបមកចាប់ពី5ឆ្ា ំទ ើង  ※ ចំទ ោះការរណនា”រយៈទពលធាែ ប់ជាអាកម្ចនធានារ៉ា ប់រង”ទនោះ, កន ុងករណីម្ចនចទនាែ ោះទពលតដលធាែ ប់ជាអាកម្ចនធានារ៉ា ប់រង, 

ទហើយចទនាែ ោះទពលទនាោះសថ ិត្កន ុងកំ ុងទពល1ឆ្ា ំ, ទររិត្បញ្ច លូរយៈទពលធាែ ប់ជាអាកម្ចនធានារ៉ា ប់រងមុននឹងទប្រកាយរយៈទពល

ចទនាែ ោះទនាោះ។ 
ប៉េុតនត ប្របសិនទបើធាែ ប់ានទទួលប្រាក់ឧបត្ថមភទគ្មលជាទដើមឬប្រាក់ឧបត្ថមភ1ទលើកករណីពិទសស, ទររិត្បញ្ច លូតត្រយៈទពលទប្រកាយ

ទនាោះទទ។ 
□ ប្រាក់ឈន លួតដលប្រតូ្វានទូ ត្់តាមតខនិមួយៗទប្រកាយអាយុ60 ទៅទប្រកាម75%ថ្នប្រាក់ឈន លួប្របចាំតខទពលចូលដលអ់ាយុ60ឆ្ា ំ 
□ ប្រាក់ឈន លួតដលប្រតូ្វានទូ ត្់តាមតខនិមួយៗទប្រកាយអាយុ60 ទៅទប្រកាមកប្រមិត្ឧបត្ថមភ(365,114ទយ៉េន អាចផ្ទែ ស់ប្រូទៅថ្ងៃ1តខសីហា

ទរៀងរល់ឆ្ា ំ។)។ 

□ ប្រតូ្វានបនតទទួលយកទធែ ើការជាអាកម្ចនធានារ៉ា ប់រងចាប់ពីទដើមថ្ងៃរហូត្ដល់ចុងថ្ងៃថ្នតខប្របតិ្ទិននិមួយៗ 
□ មិនអាចទទួលការផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថមភឈប់សប្រម្ចកទមើលតងកូនឬឈប់សប្រម្ចកទមើលតងមនុសសចាស់ររកន ុងតខប្របតិ្ទិននិមួយៗ 
ទយងតាម “អប្រតា បជាង”(%)ថ្នប្រាក់ឈន លួតដលប្រតូ្វានទូ ត្់កន ុងតខនិមួយៗ (ចំនួនប្រាក់ឈន លួតដលប្រតូ្វានទូ ត្់កន ុងតខនិមួយៗ  

÷ ប្រាក់ឈន លួប្របចាំតខទពលចូលដល់អាយុ60ឆ្ា ំ ✕ 100), ទររណនាតាមរបូមនតខាងទប្រកាម (រួរបញ្ជា ក់ថ្ន, ទឹកប្រាក់ឧបត្ថមភតាមចំនួន

កប្រមិត្ឧបត្ថមភជាទដើមទនោះ អាចប្រត្ូវានកាត្់បនថយ, និងមិនប្រតូ្វានឧបត្ថមភទទ។)។ 
□ កន ុងករណីអប្រតា បជាងម្ចន60%ចុោះទប្រកាម   ទឹកប្រាក់ឧបត្ថមភ = ប្រាក់ឈន លួប្រតូ្វានទូ ត់្តាមតខនិមួយៗ ✕ 15% 

□ កន ុងករណីអប្រតា បជាង ទលើស61% និងទប្រកាម75%   ទឹកប្រាក់ឧបត្ថមភ = ប្រាក់ឈន លួប្រតូ្វានទូ ត្់តាមតខនិមួយៗ ✕ 15%～0% (ងយអស់តាមប្របភារទងរថ្នអប្រតា បជាង។) 
□ កន ុងករណីអប្រតា បជាង ចាប់ពី75%ទ ើង   មិនប្រតូ្វានឧបត្ថមភទទ។  ※ រយៈទពលអាចទទួលការឧបត្ថមភរឺរហូត្ដល់តខឈានចូលអាយុ65ឆ្ា ំ។ 
 

  

 

កន ុងការផ្តល់ធានារ៉ា ប់រងការងារ ម្ចនប្របព័នធទៅថ្ន”ប្រាក់ឧបត្ថមភបនតទទួលយកដ វ្ ើការ” តដលប្រតូ្វានផ្តល់ទអាយទពលកំពុងទធែ ើការ។  ទប្រកាយអាក ងំអស់គ្មា ានចូលទធែ ើការទ ើងវញិទហើយ ម្ចនករណីប្រតូ្វានឧបត្ថមភតដរ ដូចទនោះទយើងនឹងតណនាំងាយយល់។  រួរបញ្ជា ក់ថ្ន ចំទ ោះតបបបទទសា ើរសុំផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថមភបនតទទួលយកទធែ ើការ នឹងប្រតូ្វទធែ ើតាមរយៈម្ចា ស់ប្រកមុហ ុនតដលានចូលទធែ ើការទ ើង
 វញិទនាោះ។  កន ុង”ប្រាក់ឧបត្ថមភបនតទទួលយកទធែ ើការ”ទនោះ ម្ចន “ប្រាក់ឧបត្ថមភបនតទទួលយកដ វ្ ើការ នូកមានោយុដប្រចើន”, “ប្រាក់ឧបត្ថមភឈប់

សប្រមាកដមើលដែកូន” និង ”ប្រាក់ឧបត្ថមភឈប់សប្រមាកដមើលដែមនុសសចាស់ជរា”។ 

 

 

  ប្រាក់ឧបត្ថមភបនតទទួលយកទធែ ើការអាកម្ចនអាយុទប្រចើន ប្រត្ូវានផ្តល់ទអាយអាកម្ចនធានារ៉ា ប់រងថ្នធានារ៉ា ប់រងការងារ(អាកកំពុងទធែ ើ

ការ) ម្ចនអាយុចាប់ពី60ឆ្ា ំដល់ទប្រកាម65ឆ្ា ំ(ចំទ ោះនាវកិ, ម្ចនករណីខែោះចាប់ពី55ឆ្ា ំដល់ទប្រកាម60ឆ្ា ំទៅតាមថ្ងៃតខឆ្ា ំកំទណើត្។ លអំិត្សូម

ស្គកសួរមកអាកទទួលបនទ ុក។ )តដលបំទពញលកខណឌ ទងរ, ទដើមបីរួយដល់ការបនតទទួលយកទធែ ើការរហូត្ដល់65ឆ្ា ំ។  ប្រាក់ឧបត្ថមភបនតទទួលយកទធែ ើការអាកម្ចនអាយុទប្រចើន ម្ចន2ប្របទភទរឺប្រាក់ឧបត្ថមភដោលបនតទទួលយកដ វ្ ើការ នូកមានោយុដប្រចើន 

និងប្រាក់ឧបត្ថមភការចូលដ វ្ ើការដ ើងវញិនន នូកមានោយុដប្រចើន។ 

1 ប្រាក់ឧបត្ថមភដោលបនតទទួលយកដ វ្ ើការ នូកមានោយុដប្រចើន   ជាប្រាក់ឧបត្ថមភផ្តល់ទអាយអាកមិនម្ចនទទួលប្រាក់ឧបត្ថមភទគ្មលថ្នធានារ៉ា ប់រងការងារជាទដើម(រមួ ងំប្រាក់ឧបត្ថមភតដលប្រតូ្វាន
ចាត្់ទុកថ្នជាប្រាក់ឧបត្ថមភទគ្មលចូលទធែ ើការទ ើងវញិជាទដើម។) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

លកខណឌ ឧបត្ថមភ 
ទឹកប្រាក់ប្រត្វូានឧបត្ថមភ 
ូំពីប្រាកឧ់បត្ថមភបនតទទួលយកដ វ្ ើការ នូកមានោយុដប្រចើន 
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□ ជាអាកម្ចនធានារ៉ា ប់រងម្ចនអាយុចាប់ពី60ឆ្ា ំដល់ទប្រកាម65ឆ្ា ំ 
□ រយៈទពលធាែ ប់ជាអាកម្ចនធានារ៉ា ប់រងសរុបមកចាប់ពី5ឆ្ា ំទ ើង  ※ ចំទ ោះការរណនា”រយៈទពលធាែ ប់ជាអាកម្ចនធានារ៉ា ប់រង”ទនោះ, កន ុងករណីម្ចនចទនាែ ោះទពលតដលធាែ ប់ជាអាកម្ចនធានារ៉ា ប់រង, 

ទហើយចទនាែ ោះទពលទនាោះសថ ិត្កន ុងកំ ុងទពល1ឆ្ា ំ, ទររិត្បញ្ច លូរយៈទពលធាែ ប់ជាអាកម្ចនធានារ៉ា ប់រងមុននឹងទប្រកាយរយៈទពល

ចទនាែ ោះទនាោះ។  
     ប៉េុតនត ប្របសិនទបើធាែ ប់ានទទួលប្រាក់ឧបត្ថមភទគ្មលជាទដើមឬប្រាក់ឧបត្ថមភ1ទលើកករណីពិទសស, ទររិត្បញ្ច លូតត្រយៈទពលទប្រកាយ

ទនាោះទទ។ 
□ កន ុងថ្ងៃមុនថ្ងៃចូលទធែ ើការ, ចនួំនថ្ងៃសលផ់្តល់ប្រាក់ឧបត្ថមភទគ្មលម្ចនចាប់ពី100ថ្ងៃទ ើង  
□ ប្រាក់ឈន លួប្របចាំតខទប្រកាយចូលទធែ ើការទ ើងវញិ, ទៅទប្រកាម75%ថ្នទឹកប្រាក់ចំតណក30ថ្ងៃថ្នទឹកប្រាក់ឈន លួប្របចាំតដលជាមូលោឋ នថ្ន

ការរណនាប្រាក់ឧបត្ថមភទគ្មល  
□ ប្រាក់ឈន លួតដលប្រតូ្វានទូ ត្់តាមតខនិមួយៗទប្រកាយចូលទធែ ើការទ ើងវញិ ទៅទប្រកាមកប្រមិត្ឧបត្ថមភ(365,114ទយ៉េន អាចផ្ទែ ស់ប្រូ

ទៅថ្ងៃ1តខសីហាទរៀងរល់ឆ្ា ំ។)។ 
□ ប្រតូ្វានបនតទទួលយកទធែ ើការជាអាកម្ចនធានារ៉ា ប់រងចាប់ពីទដើមថ្ងៃរហូត្ដល់ចុងថ្ងៃថ្នតខប្របតិ្ទិននិមួយៗ 
□ មិនអាចទទួលការផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថមភឈប់សប្រម្ចកទមើលតងកូនឬឈប់សប្រម្ចកទមើលតងមនុសសចាស់ររកន ុងតខប្របតិ្ទិននិមួយៗ 

រទបៀបរិត្ជាទគ្មលដូចនឹងប្រាក់ឧបត្ថមភទគ្មលបនតទទួលយកទធែ ើការអាកម្ចនអាយុទប្រចើនតដរ។ តត្”អប្រតា បជាង” មិនតមនប្រាក់ឈន លួ

ចូលដល់អាយុ60ឆ្ា ំទទ, រឺរណនាថ្នទត្ើប្រាក់ឈន លួទប្រកាយចូលទធែ ើការទ ើងវញិ ងយចុោះឬយ៉េ ងណា ទបើទប្របៀបទធៀបនឹងប្រាក់ឈន លួជាមូលោឋ ន

ថ្នប្រាក់ឧបត្ថមភទគ្មល។ 
មា៉េង, រយៈទពលអាចទទួលការឧបត្ថមភ ម្ចនដូចខាងទប្រកាម ទៅតាមចំនួនថ្ងៃសល់ឧបត្ថមភថ្នប្រាក់ឧបត្ថមភទគ្មល។ 
□ ចំនួនថ្ងៃសល់ឧបត្ថមភថ្នប្រាក់ឧបត្ថមភទគ្មលកន ុងថ្ងៃមុនថ្ងៃចូលទធែ ើការ ចាប់ពី200ថ្ងៃទ ើង: រយៈទពល2ឆ្ា ំទប្រកាយចូលទធែ ើការទ ើងវញិ 
□ ចំនួនថ្ងៃសល់ឧបត្ថមភថ្នប្រាក់ឧបត្ថមភទគ្មលកន ុងថ្ងៃមុនថ្ងៃចូលទធែ ើការ ចាប់ពី100ថ្ងៃទ ើង: រយៈទពល1ឆ្ា ំទប្រកាយចូលទធែ ើការទ ើងវញិ  ※ ប្របសិនទបើកន ុងរយៈទពលទនោះានចូលដល់អាយុ65ឆ្ា ំ, រឺរិត្ប្រត្ឹមតខតដលានចូលដល់អាយុ65ឆ្ា ំ។ 
 

2 ប្រាក់ឧបត្ថមភការចូលដ វ្ ើការដ ើងវញិនន នូកមានោយុដប្រចើន   ជាប្រាក់ឧបត្ថមភចំទ ោះ អាកប្រត្ូវានទទួលយកទធែ ើការជាអាកម្ចនធានារ៉ា ប់រង ទោយានចូលទធែ ើការទៅការងារ តដលប្រតូ្វានទទួល
ស្គា ល់ថ្នពិត្ជាប្រតូ្វានបនតទទួលយកទធែ ើការទលើសពី1ឆ្ា ំទប្រកាយានចូលដល់អាយុ60ឆ្ា ំ។ សប្រម្ចប់អាកានចូលទធែ ើការកន ុងកំ ុងទពល

ទទួលប្រាក់ឧបត្ថមភទគ្មល ទហើយចំនួនថ្ងៃសល់ឧបត្ថមភថ្នប្រាក់ឧបត្ថមភទគ្មលកន ុងថ្ងៃមុនថ្ងៃចូលទធែ ើការម្ចនចាប់ពី100ថ្ងៃទ ើង។ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

※ ប្រាក់ឧបត្ថមភការចូលដ វ្ ើការដ ើងវញិនន នូកមានោយុដប្រចើន និងប្រាក់ឧបត្ថមភការចូលដ វ្ ើការដ ើងវញិ មិនោចទទួលជាមួយោន ដទ។ 
※ ចំនួនផ្តល់ទអាយជាក់តសតងនូវប្រាក់ឧបត្ថមភបនតទទួលយកទធែ ើការ និងប្រតូ្វកាត្់បនថយទោយទំនាក់ទំនងរវាង”ចំនួនប្រាក់ឈន លួសនាត្់” 
និង”ប្រាក់កប្រមិត្ឧបត្ថមភ” ទហើយអាចមិនប្រតូ្វានផ្តល់ទអាយ។ លអំិត្ សូមស្គកសួរមកអាកទទួលបនទ ុកទហ ូទវ ើក។ 

 

 

  កន ុងករណីអាកម្ចនធានារ៉ា ប់រងថ្នធានារ៉ា ប់រងការងារ(※) (មិនថ្នប្របសុប្រសី។) ានទទួលការឈប់សប្រម្ចកទមើលតងកូន, ប្របសិនទបើាន
បំទពញលកខណឌ ទងរ នឹងប្រតូ្វានផ្តល់”ប្រាក់ឧបត្ថមភឈប់សប្រម្ចកទមើលតងកូន”។ លំអិត្ សូមស្គកសួរមកអាកទទួលបនទ ុកទហ ូទវ ើក។ 

※ អាកម្ចនធានារ៉ា ប់រង ទៅថ្នអាកម្ចនធានារ៉ា ប់រងទូទៅ ឬអាកម្ចនធានារ៉ា ប់រងអាយុទប្រចើន។ 

 

 

កន ុងករណីអាកម្ចនធានារ៉ា ប់រងថ្នធានារ៉ា ប់រងការងារ(※) ានទទួលការឈប់សប្រម្ចកទមើលតងមនុសសចាស់ររកន ុងប្ររួស្គរ, ប្របសិនទបើានបំទពញ

លកខណឌ ទងរ នឹងប្រត្ូវានផ្តល់”ប្រាកឧ់បត្ថមភឈប់សប្រម្ចកទមើលតងមនសុសចាស់ររ”។ លំអិត្ សូមស្គកសួរមកអាកទទួលបនទ ុកទហ ូទវ ើក។ 

※ អាកម្ចនធានារ៉ា ប់រង ទៅថ្នអាកម្ចនធានារ៉ា ប់រងទូទៅ ឬអាកម្ចនធានារ៉ា ប់រងអាយុទប្រចើន។ 

លកខណឌ ឧបត្ថមភ 
ទឹកប្រាក់ឧបត្ថមភ 
ូំពីប្រាក់ឧបត្ថមភឈបស់ប្រមាកដមើលដែកូន 

ូំពីប្រាក់ឧបត្ថមភឈបស់ប្រមាកដមើលដែមនសុសចាស់ជរា 
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3838  ូំពីកាត់្បនថយប្រាក់ធានារា៉ា ប់រងសុខភាពជាតិ្(ពនធ)    កន ុងរយៈទពលចាប់ពីថ្ងៃបនាទ ប់ថ្ងៃាត្់បង់ការងាររហូត្ដល់ចងុឆ្ា ំថ្នឆ្ា ំបនាទ ប់, ជា 

1 អាកម្ចនលកខណៈសមបត្ត ិទទួលការឧបត្ថមភពិទសសថ្នធានារ៉ា ប់រងការងារ(ឧ: ាត្់បង់ការងារទោយស្គរកស័យធន់/បញ្ឈប់ជាទដើម) 

2 អាកម្ចនលកខណៈសមបត្ត ិទទួលការឧបត្ថមភពិទសសថ្នធានារ៉ា ប់រងការងារ(ឧ: ាត្់បង់ការងារទោយស្គរឈប់យកទធែ ើការជាទដើម)  ទហើយទទួលការឧបត្ថមភអាកតសែងរកការងារ(ប្រាក់ឧបត្ថមភទគ្មលជាទដើម)។  ※អាកម្ចនទហត្ុផ្លាត្់បង់ការងារថ្នប័ណណ អាកម្ចនលកខណៈសមបត្ត ិទទួលការផ្តល់ធានារ៉ា ប់រងការងារ តដលប្រតូ្វនឹង 11, 12, 21 ,22, 31, 

32, 23, 33, 34  ※មិនចូលចំទ ោះអាកម្ចនលកខណៈសមបត្ត ិទទួលការឧបត្ថមភអាកម្ចនអាយុទប្រចើន និងអាកម្ចនលកខណៈសមបត្ត ិទទួលការឧបត្ថមភករណី
ពិទសសទទ។  ប្រាក់ធានារ៉ា ប់រងសុខភាពជាត្ិ(ពនធ )ប្រតូ្វានរណនាតផ្ែកតាមចំណូលឆ្ា ំមុនជាទដើម។ 
ការកាត្់បនថយទធែ ើទ ើងទោយរិត្យកចំណូលប្រាក់ទបៀវត្សឆ្ា ំមុនជា 30/100។  ※សប្រម្ចប់ទឹកប្រាក់កាត្់បនថយជាក់លាក់ សូមស្គកសួរមកប្រកងុប្រសកុឃុំភូមិ។ 
ជារយៈទពលចាប់ពីថ្ងៃបនាទ ប់ថ្ងៃាត្់បង់ការងាររហូត្ដល់ចុងឆ្ា ំថ្នឆ្ា ំបនាទ ប់។ 

※ខុសពីរយៈទពលទទួលប្រាក់ឧបត្ថមភអាកតសែងរកការងារ(ប្រាក់ឧបត្ថមភទគ្មលជាទដើម)ថ្នធានារ៉ា បរ់ងការងារ។ 
※ទ ោះការោក់ កយយឺត្ ក៏អាចទទួលការកាត្់បនថយទោយរិត្ប្រត្លប់ទៅពីមុនតដរ។ 
※ការចូលធានារ៉ា ប់រងសុខភាពជាត្ិ ទ ោះចូលទធែ ើការ ក់កណាត លទីក៏អាចបនតទទួលតដរ,  ប៉េុតនត ប្របសិនទបើចូលធានារ៉ា ប់រងសុខភាពរបស់

ប្រកមុហ ុន ឬទចញពីធានារ៉ា ប់រងសុខភាពជាត្ិ ទនាោះនឹងប្រត្ូវបញ្ាប់។ 
 

3737  ូំពីការនលផ្តល់ដោយជាមួយោន នូវធានារា៉ា ប់រងការងារ និងដា្ននិវត្តន៍ចាស់ជរាជាដ ើម  
 

 

  ការថ្លផ្តល់ទអាយជាមួយគ្មា នូវ ប្រាក់ឧបត្ថមភអាកតសែងរកការងារ(ប្រាក់ឧបត្ថមភទគ្មល) និងទស្គធននិវត្តន៍ចាស់ររ/ទស្គធននិវត្តន៍

សមូហភាពលាឈប់ការងារ ប្រតូ្វានទធែ ើ។ អាកម្ចនសិទធិទទួលទស្គធននិវត្តន៍ចាស់ររតដលចាំាច់ម្ចនសិទធិទទួល នឹងប្រតូ្វបញ្ឈប់ការផ្តល់

ទស្គធននិវត្តន៍ចាស់ររ/ទស្គធននិវត្តន៍សមូហភាពលាឈប់ការងារ ទពលកំពុងទទួលការផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថមភអាកតសែងរកការងារ(ប្រាក់

ឧបត្ថមភទគ្មល)។  ទនោះមិនតមនានន័យថ្ន ខែ ឹមស្គរថ្នការផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថមភអាកតសែងរកការងារ ប្រតូ្វានផ្ទែ ស់ប្រូទទ, រឺការផ្តល់ទស្គធននិវត្តន៍ប្រត្ូវានប
ញ្ឈប់។ ទហើយទប្រៅពីប្រាក់ឧបត្ថមភអាកតសែងរកការងារ, ប្រាក់ឧបត្ថមភបនតទទួលយកទធែ ើការអាកម្ចនអាយុទប្រចើនក៏ប្រត្ូវថ្លផ្តល់ទអាយជាមួយគ្មា តដរ។ 

លំអិត្អំពីការថ្លផ្តល់ទអាយជាមួយគ្មា  សូមស្គកសួរមកកា រយិលយ័ទស្គធននិវត្តន៍តដលទលាកអាកកំពុងឬទប្រគ្មងបំទពញតបបបទ។ 

 

 

  ប្រាក់ធានារ៉ា ប់រងសុខភាពជាត្ិ(ពនធ )ថ្នអាកានាត់្បង់ការងារទោយស្គរកស័យធន់ឬប្រតូ្វានបញ្ឈប់ជាទដើម(អាកម្ចនលកខណៈសមបត្ត ិ
ទទួលការឧបត្ថមភពិទសស), និងានាត្់បង់ការងារទោយស្គរឈប់យកទធែ ើការជាទដើម(អាកាត្់បង់ការងារទោយទហត្ុផ្លពិទសស)  នឹង

ប្រតូ្វកាត្់បនថយ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

សប្រមាប់ នូក 

ទឹកប្រាក់កាត់្បនថយ 
រយៈដពលកាត់្បនថយ 
ដ ើមតីទទួលការកាត្់បនថយ ចាាំច់ោក ់កស។ សប្រមាប់ការពនសលល់ំូិត្ននប្របព័នធ, សូមាកសួរ
មក នូកទទួលបនទ តកធានារា៉ា ប់រងសុខភាពជាត្តិាមប្រកងុប្រសកុឃុភូំមិដ លដលាក នូករស់ដៅ។ 

 



ពេលចាំបាច់ព វ្ ើបែែែទ កាលកាំណត់នៃបែែែទ ឯកសារចាំបាច់ ទាំេ័រ

ពេលេន្យារយៈពេលទទួលការ
ឧបត្ថម្ភ ពោយសារជំងឺ, របួស, េ
ព ោះ, មាតុ្ភាេ, ពម្ើលថែកូន្យ, 

ពម្ើលថែគ្រួសារសាច់ញាតិ្ជាព ើម្

ចាប់េីថ្ែៃបន្ទា ប់ថ្ន្យរយៈពេល
មិ្ន្យអាចចូលព វ្ ើការឈាន្យ ល់30

ថ្ែៃ, ជាពោលរឺឆាប់ព វ្ ើ, ពអាយ
ថត្កន ុងចពន្ទល ោះពេលរហូត្ ល់ថ្ែៃ
ចុងពគ្កាយថ្ន្យរយៈពេលទទួលការ
ឧបត្ថម្ភពគ្កាយេន្យា, រឺអាច

ពាក្យស ន្ ើរ  ្ុំពន្យារយៈសពលទទួលការ

ឧបត្ថម្ភ, ប័ណ្ណ អ្នក្មាន្យលក្ខណ្ៈ

្ម្បត្ត ិទទួលការឧបត្ថម្ភ

ទំេ័រ17

ឯកសារដាក់
ភ្ជា ែ់ៃិងអ្នក
ែញ្ជា ក់

ពសៀវពៅមាា យ
កូន្យ, លិខិត្េិនិ្យ
ត្យសុខភាេ

ពេលចាប់ព ា្ើម្កាងារឬអាជីវ
កម្មបាន្យកំណត់្

ជាពោល ថ្ែៃមុ្ន្យថ្ែៃចូលព វ្ ើការ
លិខិត្បញ្ជា ក់ទទួលយកព វ្ ើការ (ថ្ែៃ
ថខឆាន ំពគ្ជើសចូលព វ្ ើការ), ប័ណណ អ្នក
មាន្យលកខណៈសម្បត្ា ិទទួលការឧបត្ថម្ភ

ទំេ័រ20

ពេលឆាប់រហ័សចូលព វ្ ើការព ើងវញិ
កន ុងកំ ុងពេល1ថខចាប់េីថ្ែៃ
បន្ទា ប់ថ្ែៃបាន្យចូលព វ្ ើការ

ពាក្យស ន្ ើរ  ្ុំផ្តល់ប្រាក់្ឧបត្ថម្ភចូល

ស វ្ ើការស ើងវញិ, ប័ណ្ណ អ្នក្មាន្យលក្ខ

ណ្ៈ្ម្បត្ត ិទទួលការឧបត្ថម្ភ

ទំេ័រ20

មាា ស់គ្កមុ្ហ ុន្យ
កថន្យលងចូលព វ្ ើការ

មាា ស់គ្កមុ្ហ ុន្យ
កថន្យលងចូលព វ្ ើការ

ពេលអ្នកមាន្យេិការភាេជាព ើម្ បាន្យចូលព វ្ ើការតាម្រយៈការ
ថណនំ្ទរបស់ពហ ូពវ ើក

កន ុងកំ ុងពេល1ថខចាប់េីថ្ែៃ
បន្ទា ប់ថ្ែៃបាន្យចូលព វ្ ើការ

 កយពសន ើរសំុ ា្ល់គ្បាក់ឧបត្ថម្ភ
ពរៀបចំការងារពេញពមា៉ោ ង, ប័ណណ អ្នក
មាន្យលកខណៈសម្បត្ា ិទទួលការឧបត្ថម្ភ

ទំេ័រ25

ពេលផ្លល ស់បត រូពឈាម ោះនិ្យង
អាសយោា ន្យជាព ើម្

រហូត្ ល់ថ្ែៃទទួលសាា ល់បន្ទា ប់ 
(គ្បសិន្យពបើផ្លល ស់បត រូទីលំពៅពៅ
តំ្បន់្យគ្រប់គ្រងព្េងរបស់ពហ ូ
ពវ ើកជាព ើម្ គ្ត្វូមុ្ន្យហន ងឹ)

ពឈាម ោះអ្នកមាន្យលកខណៈសម្បត្ា ិទទួល
ការឧបត្ថម្ភ/ពសចកា ីជូន្យ ំណឹងផ្លល ស់ប្
តូ្រអាសយោា ន្យ, ប័ណណ អ្នកមាន្យលកខ
ណៈសម្បត្ា ិទទួលការឧបត្ថម្ភ

ទំេ័រ30

មាា ស់គ្កមុ្ហ ុន្យ
កថន្យលងចូលព វ្ ើការ

ពេលមិ្ន្យអាចបន្យាព វ្ ើការចាប់េី
15ថ្ែៃព ើងពោយសារជំងឺនិ្យងរបួស

រហូត្ ល់ថ្ែៃទទួលសាា ល់ពគ្កាយ
ជាសោះពសបើយភាល ម្ (គ្បសិន្យរបួស
ជំងឺមាន្យរយៈពេលយូរ សូម្
េិពគ្ោោះនឹ្យងពហ ូពវ ើក)

ពាក្យស ន្ ើរ  ្ុំផ្តល់ប្រាក់្ឧបត្ថម្ភរបួ្

ជុំងឺ, ប័ណ្ណ អ្នក្មាន្យលក្ខណ្ៈ្ម្បត្ត ិ

ទទួលការឧបត្ថម្ភ

ទំេ័រ30

សំបុគ្ត្សាន ក់ពៅ
ជាព ើម្

គ្រពូេទយេិនិ្យត្យ

ពេលគ្រួសារថ្ន្យអ្នកទទួលការ
ឧបត្ថម្ភថ លបាន្យសាល ប់ ទទួល
ជំនួ្យសនូ្យវការឧបត្ថម្ភការ
បាត់្បង់ការងារជាព ើម្

កន ុងកំ ុងពេល6ថខចាប់េីថ្ែៃ
បន្ទា ប់ថ្ែៃថ លបាន្យសាល ប់

វក័ិយបគ្ត្ឧបត្ថម្ភការបាត់្បង់
ការងារជាព ើម្ថ លមិ្ន្យទាន់្យ ា្ល់
ពអាយ, ប័ណណ អ្នកមាន្យលកខណៈ
សម្បត្ា ិទទួលការឧបត្ថម្ភ

ទំេ័រ31

សំបុគ្ត្េិនិ្យត្យ
ម្រណៈភាេ, 

សំបុគ្ត្សាន ក់ពៅ
គ្រប់គ្រួសារ, 
ែត្ចម្លង
ពសៀវពៅគ្រួសារ
ជាព ើម្

រាយឈ ម្ ោះបែែែទសំខាន់ៗ



別紙２

上記の者について、以下のとおり、当社の採用試験（面接）を行いました。

上記のとおり相違ないことを証明します。

面　接　証　明　書

から

まで

年 月 日 時 分

年 月 日 時 分

採用試験(面接）
実 施 日 時

住　所

氏　名

印

公共職業安定所長　殿

年　　　　月　　　　日

所在地

事業所

名　称

代表者名

電話番号



       採 用 証 明 書       別紙１  
支給番号        －          － 
フリガナ 
氏  名 生年月日        年  月  日   （〒      ） 
住所                    （電話  （    ）    ）  
この採用証明書は、正しい雇用年月日を把握し、適正な給付を行うため、事業主の皆

様に証明していただくものです。必ず出勤簿、タイムカード、労働者名簿等の関係書類

を確認の上、証明してください。    万一、雇用年月日を事実に相違して記載し、それが不正受給につながる場合は、雇用
保険法第 10条の４第２項により失業等給付を受けた者と連帯して返還及び納付してい

ただく場合があります。 
雇用（予定）年月日

（試用期間を含む。） 年 月 日 雇用の内定日 年 月 日 
雇用（予定）年月日以前に臨時、アルバイ

ト、日雇い等で働いた期間の有無（該当す

る箇所を○で囲んでください。）。 
※裏面「「雇用年月日」についての注意事

項」を必ずご参照ください。 ア 無し 
イ 有り（具体的な就労期間を記入し
てください。） 
年 月 日 ～ 年 月 日          （  日間）  

職  種  
今回採用された方の採用経路について、以下の項目の該当する箇所を○で囲んでく

ださい。 
ア 安定所の紹介（関連機関含む）  ウ 求人広告、新聞折り込み等 
イ 職業紹介事業者の紹介      エ 知人、取引先等の紹介 
上記のとおり相違ないことを証明します。  

公共職業安定所長 殿      年   月   日                      事業所 所在地             名 称             代表者名               印             電 話                                 適用事業所番号      －        －   
ハローワークでは、各種技能を持たれた方々が多数仕事を探されています。 
１ 今後の採用予定                   ２ 現在、ハローワークに求人を     □ ある   □ ない                    出していただいていますか？           □ 出している □ 出していない 

職種 採用予定人数 採用の時期   月頃   月頃 

事
業
主
記
入
欄 

本
人
記
入
欄 



「雇用年月日」についての注意事項  
① まず、社員や従業員として、いつから在籍されているかを確認してくだ

さい。「雇用年月日」は、本人との間で取り決めをされた 

           「在籍となる初日」のことをいいます。 

  通常は、「最初に出勤される予定の日」や「実際に出勤された日」となり

ますが、「在籍となる初日」と最初に出勤される日が異なる場合があるので、

ご注意ください。 

（例１）雇用年月日が休祝日に当たる場合 

    ●日は会社休業日 

       １月１日         １月２日      １月３日      １月４日 

 

      雇用日                      以降出勤 

     ※ １月１日が雇用年月日 

 

（例２）出勤すべき初日に欠勤された場合 

     

       １月 23日        １月 24日      

 

      雇用日（欠勤） 以降出勤                      

     ※ １月 23日が雇用年月日  
② 「在籍となる初日」には、正社員や本採用に限らず、臨時やパート、見

習い、試用、研修等で在籍している期間も含みます。 

（例３）正社員に切替前に、臨時・パート・試用期間・アルバイト等がある場合 

     

       ６月 20日                       ６月 30日      ７月１日 

 

     雇用日                                           正社員に切替 

        

   臨時、パート、試用期間、アルバイト等の期間 

     ※ ６月 20日が雇用年月日  



別紙３

上記のとおり証明します。

傷　病　証　明　書

支　給　番　号 － －

月

住　所

氏　名

生年月日 年 月 日 生

傷病等のため職
業に就くことができ
なかったと認めら
れ る 期 間

傷病等の状態　
及びその程度

から

まで

日

公共職業安定所長　殿

日間

印

年

年 月 日

医師又は　　　　　
　　　　　　　　　　　
診療担当者名

所在地

年　　　　月　　　　日



別紙４

年 月 日

〒 －

℡ （ ） －

令和 年 月 日 令和 年 月 日

離職理由　・・・・・・・　該当するものを○で囲み、具体的な事情を記載してください。

イ 解雇 ロ 倒産による退職 ハ 契約期間満了 具体的な事情

ニ 事業主の勧奨による退職 ホ 定年（　　　　歳）

ヘ 定年（　　歳）後の勤務延長又は再雇用の終了（　　歳）

ト その他

上記のとおり相違ないことを証明します。

令和　　　年　　　月　　　日

公共職業安定所長　殿

事業所の所在地及び名称

事業主氏名 ㊞

※　事業主の方へお願い

1

2

3 雇用保険に加入いただいている場合は、離職票Ⅰ・Ⅱをご使用ください。

【安定所記載欄】

事
業
主
が
記
入
し
て
く
だ
さ
い

。

雇用年月日 離職年月日

離　職　状　況　証　明　書
（雇用保険未加入者用）

申
請
者
が
記
入

フリガナ

この証明は、貴事業所で雇入れた方のうち、雇用保険被保険者として資格取得をされなかった方
についてご記入ください。

雇入年月日・離職年月日については、試用期間・研修期間等があった場合には、その期間を含め
てご記入ください。

平成

住　　　所

生年月日

昭和

氏　　　名



4 1 2 3 4 1 1 2 3 1 2 3 4 5
1 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 4 6 7 8 9 10 11 12
2 12 13 14 15 16 17 18 3 10 11 12 13 14 15 16 1 13 14 15 16 17 18 19
3 19 20 21 22 23 24 25 4 17 18 19 20 21 22 23 2 20 21 22 23 24 25 26
4 26 27 28 29 30 31 1 24 25 26 27 28 29 30 3 27 28 29 30

2 31
4 1 2 1 2 3 4 5 6 3 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 3 7 8 9 10 11 12 13 4 4 5 6 7 8 9 10
2 9 10 11 12 13 14 15 4 14 15 16 17 18 19 20 1 11 12 13 14 15 16 17
3 16 17 18 19 20 21 22 1 21 22 23 24 25 26 27 2 18 19 20 21 22 23 24
4 23 24 25 26 27 28 29 2 28 29 30 3 25 26 27 28 29 30 31

1 1 2 3 4 5 6 7 2 1 2 3 4 4 1 2 3 4 5 6 7
2 8 9 10 11 12 13 14 3 5 6 7 8 9 10 11 1 8 9 10 11 12 13 14
3 15 16 17 18 19 20 21 4 12 13 14 15 16 17 18 2 15 16 17 18 19 20 21
4 22 23 24 25 26 27 28 1 19 20 21 22 23 24 25 3 22 23 24 25 26 27 28
1 29 30 31 2 26 27 28 29 30 31 4 29 30

1 1 2 3 4 2 1 4 1 2 3 4 5
2 5 6 7 8 9 10 11 3 2 3 4 5 6 7 8 1 6 7 8 9 10 11 12
3 12 13 14 15 16 17 18 4 9 10 11 12 13 14 15 2 13 14 15 16 17 18 19
4 19 20 21 22 23 24 25 1 16 17 18 19 20 21 22 3 20 21 22 23 24 25 26
1 26 27 28 29 30 2 23 24 25 26 27 28 29 4 27 28 29 30 31

3 30 31

※

4 1 2 1 1 3 1 2 3 4
1 3 4 5 6 7 8 9 2 2 3 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 9 10 11
2 10 11 12 13 14 15 16 3 9 10 11 12 13 14 15 1 12 13 14 15 16 17 18
3 17 18 19 20 21 22 23 4 16 17 18 19 20 21 22 2 19 20 21 22 23 24 25
4 24 25 26 27 28 29 30 1 23 24 25 26 27 28 29 3 26 27 28 29 30
1 31 2 30 31
1 1 2 3 4 5 6 2 1 2 3 4 5 3 1 2
2 7 8 9 10 11 12 13 3 6 7 8 9 10 11 12 4 3 4 5 6 7 8 9
3 14 15 16 17 18 19 20 4 13 14 15 16 17 18 19 1 10 11 12 13 14 15 16
4 21 22 23 24 25 26 27 1 20 21 22 23 24 25 26 2 17 18 19 20 21 22 23
1 28 2 27 28 29 30 3 24 25 26 27 28 29 30

4 31
1 1 2 3 4 5 6 2 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6
2 7 8 9 10 11 12 13 3 4 5 6 7 8 9 10 1 7 8 9 10 11 12 13
3 14 15 16 17 18 19 20 4 11 12 13 14 15 16 17 2 14 15 16 17 18 19 20
4 21 22 23 24 25 26 27 1 18 19 20 21 22 23 24 3 21 22 23 24 25 26 27
1 28 29 30 31 2 25 26 27 28 29 30 31 4 28 29 30

1 1 2 3 3 1 2 3 4 5 6 7 4 1 2 3 4
2 4 5 6 7 8 9 10 4 8 9 10 11 12 13 14 1 5 6 7 8 9 10 11
3 11 12 13 14 15 16 17 1 15 16 17 18 19 20 21 2 12 13 14 15 16 17 18
4 18 19 20 21 22 23 24 2 22 23 24 25 26 27 28 3 19 20 21 22 23 24 25
1 25 26 27 28 29 30 3 29 30 31 4 26 27 28 29 30 31

※ 春分の日、秋分の日は未定

3 7 11

4 8 12

土

1 5 9

2 6 10

日 月 火月 水 木 金火 水 木 金 土木 金 土 日日 月 火 水

4 8 12

春分の日、秋分の日は未定

令和３年（２０２１年）

2 6 10

3 7 11

1 5 9

土木 金 木 金 土日 月

令和２年（２０２０年）

日 月 火 水 木 金 土 火 水日 月 火 水
週型

曜日型

週型

曜日型

週型

曜日型

週型

曜日型

週型

曜日型

週型

曜日型

週型

曜日型

週型 週型

曜日型

週型

曜日型

週型

曜日型

週型

曜日型

週型

曜日型

週型

曜日型

週型 週型

曜日型

週型

曜日型

週型

曜日型

週型

曜日型

週型

曜日型



https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/soudan/foreigner_eng.html

Danh sách nơi liên hệ

Có thể tìm văn phòng Hellowork gần nhà ở đây.

https://www.mhlw.go.jp/content/000637894.pdf

https://www.mhlw.go.jp/content/000592865.pdf


